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Introduktion
ASPECT4 Økonomistyring præsenterer her release 2 af
version 3. Releasen præsenteres under temaet "Fit for
business", hvilket skal ses som et udtryk for, at releasen
fokuserer på muligheder og features, som støtter virksomhedernes initiativer for større effektivitet, øget produktivitet og tidsbesparelser.
Præsentationshæftet indeholder en beskrivelse af de nye
muligheder som bliver tilgængelige i v3r2. Fokus for beskrivelsen vil være på de forretningsmæssige aspekter og
ikke de mere teknisk orienterede, hvor der henvises til
installationsvejledning og funktions-, applikations- og feltbeskrivelser, der distribueres sammen med version 3
release 2.
Helt generelt gælder det, at ibrugtagning af nye funktioner
i skærmbillederne kræver ASPECT4 Client. Applikationer
der eksisterer i release 9 og tidligere, kan fortsat afvikles
med 5250-emulering ("sort/grøn skærm") under den forudsætning, at betingelserne er uændrede med hensyn til
parameteropsæt og generel anvendelse af ASPECT4 Økonomistyring.

Nyhederne i ASPECT4 Økonomistyring omfatter:

•

Procesorienteret menustruktur
– Slut med at lede efter "næste" applikation.

•

Fuld understøttelse af multivaluta
– En debitor/kreditor kan benytte flere valutaer.

•

Endnu lettere registrering af kundeindbetalinger
– Lad automatikken hjælpe dig på vej.

•

Ny metode for kursregulering (indført i v3r1)
– Vi holder styr på urealiseret kursregulering.

•

Spørgeapplikationer i cockpit-udgave
– Find alle informationer i én applikation.

•

Modernisering af kendte applikationer
– Forbedret brugeroplevelse.

•

Ny handlingskode til bilagsregistrering
– Ændre en kreditorpostering.

•

Tilbageføre rente- og rykkerposter
– En manuel opgave er automatiseret.

•

Beregne gennemsnitlig kredittid på kreditorer
– Følg op på betalingsadfærd.

•

Afskrivningsperiode på anlæg
– Angiv levetid i år eller måneder.
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ASPECT4 Client

Grafisk visning
En grafisk visning af komplekse data vil ofte give et
langt bedre overblik – og er
dermed væsentlig lettere at
forholde sig til end en masse
eksakte tal.
Der er nu mulighed for i alle tabeller at få vist data (kun numeriske værdier) i
et diagram. Det kan enten være som et områdediagram, et liggende/stående
søjlediagram, et linjediagram eller et lagkagediagram. I store tabeller anbefales
det først at sortere indholdet, så de data der er mest interessante, vises samlet.
I eksemplet herover har vi sorteret på Dimension 1.
Derefter markeres de oplysninger, som ønskes vist i et diagram – i dette tilfælde kolonnen med beløb. I menulinjen over tabellen vises en ikon for hver af de
forskellige diagramtyper. Her har vi valgt at trykke på ikonen "Søjlediagram".
Der er mulighed for at ændre overskriften (her har vi angivet, at gager vises pr.
afdeling) samt at få dannet et pdf-dokument, der indeholder de samme informationer, som vises på skærmen.
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Filter-funktion
Især i store tabeller kan det være svært at finde eksakte
data. Derfor findes der nederst i alle tabeller både en søgeog en filtermulighed.
Filter anvendes, hvis man ønsker at finde alle de steder, et
ord/tal forekommer. Filtret kan finde data i én/udvalgte
eller alle kolonner.
Når der tastes i filtret, vil alle forekomster af dette ord/tal
blive vist. Der søges i alle kolonner.
Ved tryk på luppen nederst i højre hjørne er det muligt at
ændre, så der kun søges en udvalgt kolonne, samt at
angive, om der skal være forskel på store og små bogstaver osv.
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Find-funktion
Nederst i alle tabeller findes
en ny søgefunktion. Indtastes
der et ord eller et tal, ledes
der efter ord/tal, som
begynder med denne værdi.
Første forekomst vises straks.
Brug pil frem for at se næste
forekomst og pil tilbage for at
se forrige.
Der er funktioner til markering af alle forekomster og til
at angive, hvorvidt der skal
skelnes mellem store og små
bogstaver.

Betinget sortering
Der har længe været mulighed for at sortere på en
enkelt kolonne ved at højreklikke på denne. Denne funktionalitet er nu udvidet til at
kunne foretage sortering på
flere kolonner. Nu anvendes
der ikke længere højreklik,
men venstreklik på kolonnen
ved 1. sortering. Såfremt der
skal være flere kolonner med
i sorteringen, trykkes Ctrl og
venstreklik på næste kolonne
og så videre.
I eksemplet har vi valgt at
lave 3 sorteringer. Først har
vi sorteret på journalnummer,
derefter på beløb og til sidst
bilagsnummer. Sorteringsrækkefølgen fremgår med
småt øverst på kolonneoverskriften. Hvis det havde været
relevant, kunne vi have foretaget flere sorteringer (der er
ingen begrænsninger i antal
kolonner, der kan sorteres).
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Totaloversigt over tabellen
Når man har store tabeller, kan der trykkes på ikonen i nederste højre hjørne.
Tabellen bliver vist i "mini-format". Den del af tabellen, der ønskes vist, kan markeres, og når museknappen slippes, vises
det ønskede område i vinduet.
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Kopieringsmuligheder
Kopieringsmulighederne er forbedret. Når et felt er aktiveret
i Client, kan der anvendes de sædvanlige kopiér- og indsætfunktioner: man kan anvende Ctrl+c for at kopiere feltets
indhold og efterfølgende Ctrl+v for at indsætte den kopierede funktion et andet sted, f.eks. i en anden applikation.

Her er det muligt at angive, at der ønskes vist funktionstaster på knapper. Derved kommer der på knappen til at
stå f.eks. "F16 Godkend", mod tidligere "Godkend".
Søge- og filterfelterne nederst i alle tabeller kan vises/slås
fra.
Det er muligt at angive, hvor lang tid en fejlbesked skal
vises. Om den skal blive stående eller den skal forsvinde
efter et antal sekunder.
Ved siden af Applikationsstarter-feltet i øverste højre hjørne kan man i en dropdown-liste få vist de applikationer,
der tidligere har været kaldt. Det er under Indstillinger
muligt pr. bruger at bestemme, om applikationer skal vises
i stigende eller faldende orden eller efter hyppighed.
Der er ligeledes kommet mulighed for automatisk at sende
eventuelle systemfejl på en mail til EG. Der sørges for at få
den nødvendige dokumentation med i mailen.

Vis meddelelser
Hvis der tastes forkert i et felt, vises en rød bjælke ud for
feltet. I bjælken vil der stå, hvad der er galt. Ofte vil det
være muligt at klikke på spørgsmålstegnet for at få vist en
uddybende tekst til fejlen.

Forbedrede opsætningsmuligheder
Der er kommet en række nye opsætningsmuligheder.
Ved at trykke på ASPECT4-ikonen "Det store A4" i venstre
hjørne og herefter på Filer og på Indstillinger:

Generelle beskeder er hidtil blevet vist i bundlinjen nederst.
Visning af generelle beskeder er nu flyttet. Både for at gøre
beskeder mere synlige og for at få plads til mere indhold
på skærmbillederne (flere rækker i tabeller eksempelvis)
har vi ændret, så beskeder/meddelelser fremover vises ud
for en elpære nederst i genvejsbjælken i venstre side.

Fremtiden

fremkommer følgende skærmbillede:

Der er planer for at kunne anvende Pivot-tabeller i en
kommende opdatering af ASPECT4 Client. Dette er et
ønske fra flere steder, og der arbejdes på at etablere denne
funktion.

Workspace
Der er sket nogle få ændringer i workspace i denne release.
Tidligere var genvejsbjælken i venstre side personlig. Nu
kan denne genvejsbjælke gemmes pr. funktionsgruppe
eller på firmaniveau.
Superbrugere (som har setup-tilladelse 20 i applikation
0110) kan i applikation 0X03 nu også kopiere eller flytte
genveje.
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ASPECT4 Økonomistyring
Procesorienteret menustruktur

Fuld understøttelse af multivaluta

Slut med at lede efter, hvilke applikationer der skal bruges
til en given arbejdsgang. Vi kender nok alle sammen situationen: Vi ved hvad vi skal lave, men kan simpelthen ikke
huske, hvilke applikationer vi skal bruge.

En af de afledte effekter af globaliseringstendenserne er
øget international samhandel, hvorved valutahåndtering
også kommer til at spille en væsentlig rolle. For at understøtte disse generelle tendenser indeholder ASPECT4 Økonomistyring nu en funktionalitet, som kort fortalt betyder,
at alle konti kan håndtere alle valutaer oprettet i ASPECT4
Økonomistyring. Vi kalder den nye funktionalitet for "Multivaluta".

Vi introducerer nu en helt ny opbygning af menustrukturen
for ASPECT4 Økonomistyring. Opbygningen tager udgangspunkt i de arbejdsprocesser, der findes i en økonomifunktion:

Hovedfunktionaliteten i Multivaluta er:

•
•
•

På en finanskonti kan alle valutaer benyttes
Bilagsregistrering på en debitor/kreditor kan ske
med alle valutaer
Udligning på en debitor/kreditor kan ske via alle
valutaer uafhængigt af fakturavaluta.

For at sikre, at Multivaluta bliver en integreret del af standardfunktionaliteten, er alle finans-, debitor- og kreditorudskrifter blevet ajourført. Alle dokumenter er layout- og
indholdsmæssigt ændret, således at Multivaluta-funktionalitet er fuldt understøttet. Alle eksternt rettede udskrifter er
nu omlagt til DocManager.

Debitor og kreditor kontoudtog
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Debitor rentenota

Inkassobrev

Rykkerbrev

Forenklet registrering af
kundeindbetalinger
Registrering af kundeindbetalinger kan være en af de mest
tidskrævende opgaver i økonomifunktionen. En mere tidseffektiv registrering vil typisk kunne frigøre en del ressourcer i økonomifunktionen.
EG har sammen med en af vores eksterne samarbejdspartnere, Adra Match, udviklet en løsning, der letter indbetalingsregistreringen væsentligt.
Grundelementerne i løsningen er følgende:
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Løsningen bygger på, at der i Adra Match Receivables importeres data:
1. Fra banken modtages alle indbetalinger pr. bankkonto i
et filformat kaldet Cremul.
2. Fra ASPECT4 Økonomistyring modtages et udvalg af
debitorstamoplysninger og alle åbenstående poster.
Adra Match Receivables afstemmer indbetalingerne på
grundlag af beløb og en kundereference. Denne reference
kan være OCR/betaler-id, fakturanummer, kundenummer
eller navn. ASPECT4 opdateres herefter med de udlignede
fakturaer, og indbetalingen bogføres. For yderligere oplysninger henvises til applikationsbeskrivelserne 2263 'Udtræk
til Adra Match Receivables' og 2264 'Bogfør indbetalinger
fra Adra Match Receivables'.
Integrationsmodulerne til Adra Match Receivables er et
tilkøbsmodul.

Der er ændret fundamentalt på principperne vedr. selve
kursreguleringen. Det er meget vigtigt, at man er opmærksom på de nye principper og tilrettelægger sine arbejdsrutiner således, at man får fuldt udbytte af den nye funktionalitet.
De nye principper er:

•

Kursregulering af finanskonti tager udgangspunkt i kontoens saldo pr. valuta pr. kontokombination på den valgte
kursreguleringsdato.

•

Kursregulering af debitorer og kreditorer foretages alene
på de åbne poster, der findes på den fysiske dato, hvor
kursreguleringen reelt foretages, og som har en bogføringsdato, der ligger samtidig eller tidligere end den indtastede reguleringsdato.

•

Vedr. debitorer og kreditorer sker der ingen tilbageførsel
af kursreguleringen den efterfølgende dag, sådan som
det har været tidligere. Derimod markeres kursreguleringerne som "ikke realiserede", og afstemningsapplikationerne 2440 og 3440 tager højde for dette.

•

Når debitor- og kreditorposter bliver udlignet, sker der
en automatisk tilbageførsel af de ikke-realiserede kursreguleringer, der kan henføres til den aktuelle kursregulerede post, og posten kursreguleres endeligt (som hidtil)
med forskellen mellem fakturaens kurs og betalingens
kurs. De ikke-realiserede kursreguleringer skrives ind i
udligningshistorikken som informativ post og kan ses i
applikationerne 2316 'Spørge udligningshistorik debitor'
og 3316 'Spørge udligningshistorik kreditor'.

Ny metode for kursregulering
Som et naturligt led i den øgede funktionalitet vedr. valuta
er der også udviklet forbedringer til kursreguleringen i
ASPECT4 Økonomistyring.
Vedligehold af valutaoplysninger i applikation 1250 er
uændret. Der er dog tilføjet en ny funktionalitet, hvor det
er muligt at indlægge en valutakurs, som alene anvendes
til kursregulering. Det gør det muligt at have forskellig
kursreguleringskurs og bogføringskurs.
Man kan således holde bogføringskursen på EUR på
745,0000 både i december og januar, men kursregulere
debitorer og kreditorer til noteringskursen pr. 31.12.

Systemet sikrer, at der ikke kan køres en kursregulering,
der tidsmæssigt ligger før den seneste kursregulering af
samme valuta. Eksempel: Hvis der er kørt kursregulering
af kreditorer i USD pr. 31.03, kan man ikke senere køre en
kursregulering for kreditorer i USD med samme pr. dato
eller en dato, der ligger før 31.03.
For yderligere information om bl.a. opsæt henvises til
funktionsbeskrivelsen GLRATEADJ, som kan findes under
menupunktet 'Valuta'.

Eksempel på kursregulering
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Spørgeapplikationer i cockpitudgave
Cockpitapplikationer er inspireret af opbygningen af et flycockpit. Her kan piloterne finde alle relevante informationer
samlet ét sted. Cockpits i ASPECT4 Økonomistyring er baseret på samme ide, nemlig at informationerne skal kunne
findes ét sted. Resultatet vil selvfølgelig være en reducering i tidsforbrug ved informationssøgning.
Via opsæt kan man ændre rækkefølgen eller udelade faner
og dermed de applikationer, der indgår i det enkelte vindue. For yderligere information henvises til applikationsbeskrivelsen for applikation 0727 'Vedligehold cockpitapplikation'. Opsæt af nye cockpitapplikationer vil normalt
kræve assistance fra en EG konsulent.

Finans spørge (1702)
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Det er muligt at tilpasse aldersfordelingen af debitor- og
kreditorsaldi, hvor de standardtælleværker der findes, kan
vises. Herudover kan den grafiske aldersfordeling sættes
op til at anvende andre og/eller flere farver.
For yderligere information om opsætningsmuligheder og
individuel tilpasning henvises til den enkelte applikationsbeskrivelse og til beskrivelserne for modulerne 2309
'Aldersfordeling debitorsaldi' og 3309 'Aldersfordeling
kreditorsaldi'.

Kreditor spørge (3702)

Debitor spørge (2702)
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Modernisering af kendte
applikationer
Applikationerne 2107 'Registrering
af indbetalinger med direkte udligning' og 3107 'Registrering af udbetalinger med direkte udligning'
har gennemgået en modernisering.
Dette er billedet efter valg af
bogføringsdato og journalnummer:

Dette er billedet efter valg af
debitor- eller kreditornummer:

Dette er billedet efter valg af poster
til udligning:
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Applikationerne 2111 'Vedligehold debitorstamdata' og 2311 'Spørge debitorstamdata' har generelt den samme funktionalitet
som tidligere, men visningen er ændret, således at informationer der naturligt hører sammen, præsenteres på hver sin fane:

Der er fanerne Basisoplysninger, Betaling, Statistik og Alternativ levering.
Under hver fane er informationer, der naturligt hører sammen, samlet under én gruppe. Det er muligt at åbne og
lukke gruppen ved at klikke på ikonen øverst til højre i gruppen.
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Bilagsregistrering (1242)
Der er udviklet en ny handlingskode 6 'Ændre kreditorpost',
hvor det er muligt at ændre detailoplysninger på en kreditorpost. Afhængigt af, hvilken information der ændres, opdateres den oprindelige post med den indtastede information. Hvis ændringen er af en sådan karakter, at der skal
foretages fornyet bogføring, dannes der en modpost til den
oprindelige kreditorfaktura til automatisk udligning af denne og herefter en ny kreditorfaktura med den registrerede
information. For yderligere information henvises til feltbeskrivelsen for feltet PBEHKO 'Handlingskode'.

Tilbageføre rente- og rykkerposter (2216)

Beregne gennemsnitlig kredittid på
kreditorer (3458)
Applikationen beregner den gennemsnitlige kredittid og
opdaterer resultatet på kreditors stamdata. Beregningsmetoden afhænger af, om det er en udlignet eller en åben
post. Ved udlignede poster beregnes forskellen i dage mellem postens valideringsdato og udligningsdatoen. Ved åbne
poster beregnes forventede antal kreditdage som forskellen
mellem valideringsdato og forfaldsdato 3 for de poster, som
endnu ikke er forfaldne. Hvis posten er forfaldet, beregnes
dagene som forskellen mellem valideringsdato og til-datoen
i rekvisitionsbilledet. For yderligere information henvises til
applikationens hjælpebeskrivelse.

I samarbejde med Optimera A/S er der udviklet en applikation, der automatisk kan tilbageføre tilskrevne renter og
rykkergebyrer ud fra givne forudsætninger. Applikationen
er især velegnet i de tilfælde, hvor der er mange kunder,
der betaler de åbne fakturaer, men ikke tilskrevne renter
og rykkergebyrer.
Via applikationsparametrene kan man styre, hvilke af de
to, hvis ikke begge, posteringstyper der må tilbageføres,
bogføringsdato, må kundens saldo kun bestå af tilskrevne
renter og rykkergebyrer?, valutakurs, tekstkode og betalingsbetingelser. For yderligere information henvises til
applikationens hjælpebeskrivelse.
Ved kald af applikationen skal man angive et debitornummerinterval, et posteringsdatointerval for de poster, der
skal tilbageføres, samt det maksimale beløb i firmavaluta,
der må tilbageføres på den enkelte debitor.

Afskrivningsperiode på et anlæg
Afskrivningsperioden kan nu angives enten i hele år eller i
hele måneder. Værdiens betydning afhænger af det generelle opsæt for Anlægsstyring i afsnit 4000 'Systemkonfiguration ASPECT4 Anlæg'.
I forbindelse med en omlægning er der en række forhold,
der skal tages i betragtning, hvorfor en omlægning fra år til
måneder skal foretages sammen med en EG konsulent.

Denne funktionalitet er ikke tilgængelig for vores Transportkunder.
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ASPECT4 Workflow Management
Formålet med
ASPECT4 Workflow Management (AWM)
Formålet med workflowstyring er at skabe
gennemsigtighed i processerne. Systemet erstatter
manuelle rutiner i de manuelle workflows, som allerede
eksisterer, ved at systematisere opgaver, skubbe opgaver
fremad og informere om afvigelser i processerne.
Ved at få processerne elektronisk registreret sikres:

•
•
•

Automatisk styring af processens hændelser
Ensartethed i tilgangen for alle brugere, afdelinger, roller
og systemer i processen
Større uafhængighed af menneskelige ressourcer

I dag håndteres processer i forbindelse med ASPECT4
primært manuelt. Afvigelser håndteres ud fra lister eller
forespørgselsapplikationer, hvor informationen vedr. afvigelsen aktivt skal søges af brugeren. Dette forudsætter, at
brugeren er informeret om denne opgave, prioriterer denne
opgave, er på arbejde m.m. Konsekvensen af den manuelle
styring er, at afvigelser i processen ikke opdages i tide,
men først når processen er så fremskreden, at det er for
sent.
Opgaver, der berører forskellige afdelinger, overses, da
medarbejderne ofte glemmer at informere hinanden, fordi
de er fokuseret på egen afdeling. Processer, som er afhængige af hinanden i et workflow, håndteres også manuelt. Medarbejderne glemmer ofte at informere næste led i
kæden, hvorved hele processen forsinkes.

På ledelsesniveau kan det i dag være svært at gennemskue, hvilke processer der ikke forløber som planlagt, da
der ikke er historik og opfølgningsmuligheder på de manuelle aktiviteter.

Workflow-begreber
I AWM arbejdes der med processer. Forretningsprocesser
analyseres og beskrives i forhold til de praktiske opgaver,
der skal udføres, rækkefølgen af dem og hvem der skal behandle dem.
En procesdefinition i AWM er en elektronisk beskrivelse af
en forretningsproces – en skabelon. Procesdefinitionen
indeholder en beskrivelse af opgaverne i processen. Procesdefinitionen indeholder også routing, som er en beskrivelse af rækkefølgen af opgaverne. Routing kan bl.a. anvendes til at foretage valg mellem en eller flere mulige veje
gennem processen, eller til at kontrollere opgaver, som kan
forløbe parallelt.
En opgave kan enten være manuel eller automatisk. En
automatisk opgave udføres af AWM, mens en manuel opgave skal udføres af en opgavebehandler. Opgavebehandleren kan enten være en person, en rolle, en afdeling eller
en persongruppe. Opgavebehandlere tilgår primært deres
opgaver via Opgavelisten i ASPECT4 Client.
Desuden indeholder den enkelte opgave også information
om deadline for opgaven og oplysninger om, hvad der skal
ske med opgaven, hvis eksempelvis deadline overskrides.
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Procesdefinitionen indeholder også en beskrivelse af, hvilke
applikationer der kan understøtte arbejdet med processens
opgaver, samt oplysninger om, hvilke nøgleinformationer
(kaldet parametre) der er relevante i forbindelse med udførelsen af en opgave. Et varenummer vil være en relevant
parameter i en vareoprettelsesproces. Definition af procesparametre er en central del af AWM. Til dette formål er der
mulighed for at anvende et avanceret formelsprog for at
oprette betingelser og beregninger. Parametre kan desuden
konstrueres med SQL samt kald til ASPECT4-moduler.
Procesdefinitionen anvendes som skabelon for oprettelse af
procesinstanser. Hvor procesdefinitionen er repræsentationen af et muligt handlingsforløb (skabelonen), så er en
procesinstans repræsentationen af et faktisk handlingsforløb (selve workflowet). Enhver procesinstans har en tilknyttet container, hvor alle parametre for netop denne instans
opbevares.

Manuel event
Ved at højreklikke på genvejen til workflow-opgavelisten i
shortcut-baren kan der startes manuelle events. Manuelle
events er events, der ikke kan startes fra andre triggere.
Dvs. events, hvor der rent systemmæssigt ikke sker noget,
men hvor det er noget udefra kommende der gør, at der
skal startes en event i ASPECT4 Workflow Management.
Fra oversigten vælges den event, der skal startes. Er der
parametre på eventens procesdefinitioner der skal indtastes, kommer der billede til indtastning af oplysninger.

For yderligere information henvises til releasehæftet v3r1
AKS Foundation.
ASPECT4 Workflow Management er i denne release blevet
udvidet med en række nye funktionaliteter, således at den
i endnu højere grad understøtter den elektroniske registrering af dine processer.

Vis proces grafisk
Procesdefinitionen kan vises grafisk fra vedligehold af
procesdefinitioner og fra en opgave i workflow-opgavelisten.
Ved at holde musen hen over en opgave bliver teksten
forstørret. Der kan også zoomes ind og ud, enten ved at
bruge scrollbar i venstre side af billedet, ved at højreklikke
og vælge 'Zoom ind' eller 'Zoom ud' eller ved at bruge
genvejstasterne Ctrl + og/eller -. Via knappen 'Funktioner' i
workflow-opgavelisten kan processen også vises. Her kan
man samtidig se, hvor i processen den aktuelle opgave
befinder sig (markeret med gul ramme).

Hertil kommer en række mere tekniske og systemadministrative forbedringer. Disse er beskrevet i releasebeskrivelsen v3r2 AKS Foundation.

Eksporter/importer procesdefinitioner
Eksport og import af procesdefinitioner kan bruges således,
at EG kan udarbejde processer, der efterfølgende kan
distribueres til en eller flere kunder. Det kan ligeledes
bruges, hvis man har udarbejdet en procesdefinition i
testmiljøet, som skal flyttes til og anvendes i produktionsmiljøet.
Fra vedligehold af procesdefinitioner kan de enkelte
procesdefinitioner eksporteres via en højrekliksfunktion.
Oplysningerne gemmes i en fil. Tilsvarende kan det fra
vedligehold af procesdefinitioner vælges at importere procesdefinitioner via en funktionsknap. Der vælges, hvilken
sti og fil der skal importeres fra. Findes nogle af oplysningerne i forvejen, skal man afgøre, hvilke oplysninger der
evt. skal overskrives.
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Dokumentstyring
Dokumentstyringen i ASPECT4 Workflow Management bruges til at holde styr på relevante dokumenter på de enkelte
processer. Ved at bruge dokumentstyring i ASPECT4 Workflow Management undgår man at skulle holde styr på små
sedler og papirer i diverse mapper. Desuden kan alle (der
har tilladelse) se relevante dokumenter til de enkelte processer. Det sikres også, at der udarbejdes de dokumenter,
der skal udarbejdes, således at man ikke glemmer at udarbejde ansættelseskontrakter, skriftlige tilbud til kunderne
osv. Ved at anvende skabeloner sikres det også, at alle
breve har et ens udseende, altid indeholder de punkter,
der skal være med i brevet, samt placeres korrekt, når de
gemmes.

Der er to måder at knytte dokumenter til en proces på:
1. På processen oprettes de faste dokumenter. Der kan
evt. refereres til en dokumentskabelon, som er en standard for den enkelte dokumenttype (kundebreve, ansættelseskontrakter, lønaftaler osv.). Samtidig kan der
ved oprettelsen af dokumentet til processen hentes
oplysninger (via parametre) ind i dokumentet (gælder
Word og Excel). Det kan f.eks. være kundenavn og
adresse, der skal flettes ind i et brev. Der kan stilles
krav om, at der skal oprettes et dokument på en bestemt opgave, således at det sikres, at dokumentet
udarbejdes.
2. Der kan desuden tilknyttes vilkårlige dokumenter, der
ligger på netværket, til en proces. Det kan f.eks. være
et dokument, der er sendt fra en kunde.

I opgavelisten kan man via knappen 'Dokumenter' nederst i billedet oprette eller tilknytte dokumenter.

De oprettede dokumenter kan desuden fremfindes med QueryManager ved at søge i dokumentindexet (via drilldown).
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ASPECT4 QueryManager
Brudopdelt output
Når queries, der gør brug af brud, udskrives via eksempelvis DocManager, betyder dette normalt, at der dannes én
udskrift. Men brudopdelt output er der blevet mulighed for,
at der dannes flere udskrifter svarende til én pr. brud.
Dannes eksempelvis en kundestatistik, der er opdelt pr.
sælger, vil der med brudopdelt output blive dannet en
udskrift til hver sælger, frem for én stor udskrift.
Samtidig med at udskriften opdeles i flere udskrifter, kan
udvalgte oplysninger overstyres for hver udskrift. Det betyder, at man eksempelvis i sidehovedet på DocManagerudskriften kan angive, hvilken sælger udskriften vedrører,
samtidig med at udskriften automatisk sendes pr. e-mail til
den pågældende sælger. Herved får hver sælger blot de
oplysninger, der vedrører ham/hende selv – helt automatisk med en enkelt query-afvikling.
Brudopdelt output understøttes ved DocManager-udskrifter
samt ved dannelse af IFS-filer.

Betinget formatering
Betinget formatering giver mulighed for bedre at synliggøre
afvigelser mv. i et query-resultat, idet man har mulighed
for at ændre på resultatets udseende afhængigt af værdierne i de enkelte rækker. Det kunne være en formatering,
der for de rækker, hvor dækningsgraden ligger under en
acceptabel værdi, betyder, at baggrundsfarven bliver rød,
mens baggrundsfarven bliver gul for de rækker, der har en
dækningsgrad, der ligger på grænsen til at være acceptabel.
Ud over baggrundsfarven er det muligt at påvirke skriftfarven, angive om skriften skal være fed og/eller kursiv, og
om formateringen skal gælde for hele rækken eller blot for
den værdi, man forholder sig til – eksempelvis dækningsgraden.
Et andet eksempel kunne være en kundeoversigt med
tydeligere synliggørelse af kunder, man skal være opmærksom på med hensyn til overtrukne kreditmaksimum, som
illustreret på billedet.

Funktioner
Funktioner er et andet nyt begreb i QueryManager og dækker over en række muligheder for at viderebehandle en
række i et resultat. Eksempelvis kan funktioner anvendes
til at foretage drilldown i resultatet – altså bore sig dybere
ned i oplysninger for en given række.
De typer af funktioner der er til rådighed, er drilldown,
webkald og dokumentopslag.
Drilldown
Drilldown giver mulighed for at fremfinde nye oplysninger
med baggrund i den valgte række. Ved en query der giver
en oversigt over kunder, kunne det være relevant for hver
kunde at få den pågældende kundes ordrer at se.
Drilldown i QueryManager kan foregå udelukkende med
queries ved at angive, hvilken query der skal foretages
drilldown til, samt hvordan den skal rekvireres. Eksempelvis kan man fra querien, der viser kundeoversigten, oprette
en drilldown, der anvender en ordre-query, der rekvireres
på kundenummer.
Webkald
Webkald gør det muligt at aktivere en internetside med
baggrund i den valgte række. I en kundeoversigt kunne det
være visning af kundens hjemmeside eller visning af den
tilknyttedes sælgers oplysninger på virksomhedens "Blå
bog".
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Dokumentopslag
Med dokumentopslag kan man fremfinde oplysninger i
ASPECT4 Dokumentindeks på baggrund af den valgte
række. Dokumenter i ASPECT4 Dokumentindeks kan bl.a.
andet stamme fra workflows. I en kundeoversigt kunne et
dokumentopslag være en visning af kundens aftaler.
Hver oprettet funktion vil ved afvikling af querien optræde
som højrekliksfunktioner i query-resultatet:

Diagrammer på DocManager-udskrifter
Diagrammer har tidligere udelukkende været til visning på
skærmen. Nu har man mulighed for at medtage diagrammer på DocManager-udskrifter, hvor de vil blive skrevet ud
på en side for sig selv. Man har mulighed for kun af få
udskrevet diagrammerne eller kombinere udskriften med
både diagrammer og data.
I kombination med at DocManager kan generere pdf-filer,
der kan sendes pr. e-mail, er der derfor nu mulighed for, at
diagrammer fra QueryManager kan sendes i en e-mail, så
man ikke behøver at rekvirere dem på skærmen. Set i
sammenhæng med jobafviklingssystemet betyder det også,
at man eksempelvis den første dag i hver måned automatisk kan sende en månedsrapportering pr. mail indeholdende diagrammer.

Diagram på DocManager-udskrift

23

Beregning på totaler

FTP-mulighed for IFS-output

Ønsker man at foretage beregninger på brudrækker, som
eksempelvis udregning af dækningsgrad, har det tidligere
betydet, at man måtte involvere flere queries - en query,
der udregnede totalerne og gemte i en fil, som en anden
query kunne tage fat i og foretage beregninger på. Har
man oven i købet haft interesse i at kombinere dette totalresultat med visning af de detailrækker, der ligger til grund
for totalerne, har man været sat på en større opgave. Det
er fortid med indførelsen af totalberegninger i QueryManager.
Nu kan man nøjes med en enkelt query og samtidig foretage både visning af detailrækker og beregninger på totalerne.

Ved dannelse af IFS-filer, som eksempelvis kommaseparerede filer, er der blevet mulighed for at uploade den generede fil til en given FTP-server og dermed automatisk foretage aflevering af genererede filer på FTP-servere hos
eksterne samarbejdspartnere. Det kunne f.eks. være at
sende INTRASTAT-oplysninger til SKAT ud fra en query.

Totalberegninger er en ny type beregningsfelt, der i modsætning til at beregne på totalrækkerne foretager beregninger på brudrækkerne med mulighed for at basere sin
beregning på værdier fra brudrækken – det være sig både
brudfelter samt beregninger.
Billedet illustrerer et eksempel på beregning på totaler,
hvor den procentmæssige overskridelse af kreditmaksimum for alle kunder for hver sælger og land udregnes.
Det sker med udgangspunkt i summerne på
kreditmaksimum og saldo:
(SUM(SALDO) - SUM(KREDITMAX)) * 100 / SUM(SALDO)
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ASPECT4 DocManager
Udgående dokumenter
Via det nye plugin 'Udgående dokumenter' får brugeren nu
mulighed for at arbejde med de dokumenter, der skabes
gennem DocManager, f.eks. kontoudtog, ordrebekræftelser
og fakturaer. Der kan selvfølgelig også arbejdes med
dokumenter (rapporter), der stammer fra QueryManager.
Plugin'et giver mulighed for at udsøge dokumenter i form
af udskrifter, fax, mails og arkiverede dokumenter. Disse
forskellige former af det samme dokument kaldes destinationer. Et dokument, som både udskrives og e-mailes, har
således 2 destinationer.

Når dokumenter udsøges, er der mulighed for bl.a. at afgrænse på destinationen. Er man eksempelvis interesseret
i at se, hvilke kontoudtog der er sendt til en given e-mail
adresse, f.eks. bogholderi@eg.dk , kan man blot lave udvælgelse på formularen KONTOUDTOG og dokumenttypen
E-mail og destinationen bogholderi@eg.dk:
Når der er foretaget en udsøgning, vises resultatet af søgningen i højre side:
Fra udsøgningen er der desuden mulighed for at udskrive,
e-maile eller faxe et dokument igen.
De forskellige udsøgninger kan gemmes som filtre.

Eksempel på afgrænset
udsøgning

Resultatet af udsøgningen
vises

25

Udvidede kopisæt-muligheder

DocManager fjernstyring

Når der sendes mail og fax via DocManagers kopisæt, er
der nu mulighed for at angive mailadressen eller faxnummeret via et beregningsudtryk. Dette kan eksempelvis
anvendes til at sende dokumentet som en mail til en modtager, hvis e-mail-adresse findes som en oplysning i et felt
på udskriften. Hvis feltet er blankt på en given udskrift,
ignoreres kopisætlinjen, og der sendes ingen e-mail.

Plugin'et 'DocManager' giver nu mulighed for at fjernstyre
enkelte DocManager-serverfunktioner.

Modernisering af database
Dette områder dækker over to hovedtemaer, som er beskrevet mere indgående i releasehæftet for AKS Foundation v3r2.
De to hovedtemaer er:
1. Omlægning til SQL DDL-beskrivelse, som helt generelt
har den fordel, at tilføjelse af nye felter fremadrettet kan

ske uden driftsmæssig påvirkning af den eksisterende
løsning.
2. Forberede de udvalgte tabeller og felter til at kunne
modtage Unicode, som har den fordel, at alverdens tegn
nu kan anvendes i de valgte felter, som primært er
navnefelter på debitor- og kreditorstamdata og
posteringstekster.

Afinstallering af applikationer
I denne release afinstalleres følgende applikationer:

I næste release afinstalleres følgende applikationer:

Appl.
1210
1212
1213
1214
1215
1216

Appl.
2295
3624
3642

1240
2450
2459
3627

Beskrivelse
Lev. faktura – endelig registrering
Posteringsindtastning
Salgsfakturaer m/Sag & Entreprise
Salgsfakturaer
Leverandørfaktura – forregistrering
Posteringsindtastning
m/Sag & Entreprise
Posteringsindtastning u/regelkode
Rykkermodul for Transportkunder
Rykkermodul for Transportkunder
Kommunikation til Unitel EDI

Basisappl.
1240
1240
1240
1240
1240

Beskrivelse
Opstart af renteberegning
Udtræk poster Erhvervsgiro udland
Send poster til BG Bank

1240
1240
2450
2459
3627

Installation og konvertering
ASPECT4 Økonomistyring forudsætter, at Applikations
Kontrol Systemet (AKS) er på samme niveau – v3r2.
For yderligere information henvises til præsentationshæftet
for AKS Foundation.
Anvender du MultiArkiv i forbindelse med indscanning af
bilag, OCR-tolkning, workflow eller anden integration til
MultiArkiv, er det vigtigt, at du kontakter Multi-Support og
din konsulent for ASPECT4 Økonomistyring før opgraderingen for at tilpasse opsætningen. Dette skyldes, at der er
sket en udvidelse af feltlængden på bl.a. bilags- og journalnummer.
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Når du får leveret ASPECT4 Økonomistyring v3r2, medfølger der et dokument, som dels beskriver indholdet af de
enkelte elementer, men vigtigst af alt en beskrivelse af de
aktiviteter, der skal gennemføres før installationen, og de
aktiviteter, der skal gennemføres efter installationen.
Beskrivelsen kan downloades fra EG's hjemmeside under
www.eg.dk/aspect4oko . Det er meget vigtigt, at du gennemfører disse aktiviteter i den beskrevne rækkefølge,
men du er selvfølgelig meget velkommen til at overdrage
opgaven til din konsulent for ASPECT4 Økonomistyring.
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