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1 Introduktion til release 4 af ASPECT4 Økonomistyring 

Med ASPECT4 Økonomistyring release 4 flytter en række funktioner og muligheder ud på mobile enheder. 

Mobilitet og professionelle mobile apps til smartphones og tablets er det helt afgørende tema for release 4. 

Egentlig ikke fordi mobilitet i sig selv er formålet, men fordi tiden og teknologien gør os i stand til at bygge 

videre på de tre strategiske temaer, som allerede blev lanceret til release 1: 

 

 Ease-of-use 

 Ease-of-integration 

 Ease-of-collaboration. 

 

Adgang til målrettede mobile apps giver brugeren nye muligheder for at optimere ERP-anvendelsen til for-

retningsprocesser. ASPECT4-apps er tænkt ind i forskellige brugssituationer, hvor eksempler på sloganer er: 
 

 "Make the most of the moment" dækkende over apps, som er tænkt til brugssituationer, hvor bru-

geren ikke er i nærheden af sin desktop-pc, men har brug for at løse mindre, kortvarige opgaver. 

 "Extended user range" karakteriserende apps, som retter sig mod brugere, der sædvanligvis ikke 

arbejder inden for det pågældende område, men hvor den enkelhed og afgrænsethed, som er ind-

bygget i appen, appellerer til "selvbetjening", fx for eksterne brugere. 

 "All in one", som dækker apps, der er tænkt direkte til en mobil medarbejder med hovedparten af 

sine funktioner på farten, fx en udekørende sælger. 

 

Med release 4's massive fokusering på mobile ERP-apps følger også udviklingsplatformen CrossPad, der er 

100 % rettet mod ERP-mobilitet og også er en platform for nye kundesamarbejder, hvor EG og kunde i fæl-

lesskab designer og udvikler yderligere mobile apps. 

 

Endelig er et helt nyt og meget spændende område "Activity Streams", som sætter nye standarder for, 

hvordan en organisation rundt om ASPECT4 kan dele nyheder baseret på såvel auto-opslag og manuelle op-

slag på såkaldte nyhedsvægge. 
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2 Apps til ASPECT4 Økonomistyring 

2.1 App: Driftsforespørgsel (1M01) 

App til driftsforespørgsel udviklet til iPad. 

 

Som en del af udviklingen af apps til ASPECT4 er der udviklet en app til forespørgsel på driftskonti. Der kan 

eksempelvis forespørges på en resultatopgørelse, et afdelingsregnskab eller et produktregnskab. Appen viser 

månedens resultat og årets resultat sammenholdt med aktuelt budget. Det er muligt at skifte til en anden 

periode. 

 

Der kan laves individuel opsætning pr. funktion eller bruger, så appen giver mulighed for visning af en drifts-

forespørgsel ud fra et individuelt setup. Man kan også begrænse den enkelte brugers adgang, så brugeren 

eksempelvis kun kan spørge på enkelte konti, afdelinger eller produktgrupper. 

 

For afdelingsregnskab, produktregnskab eller lignende er det muligt at udspecificere summerne i to forskelli-

ge retninger: 

 På undergrupper (afdeling på underafdeling, produktgrupper på underproduktgruppe 

eller produkt etc.) 

 På underliggende kontosummer eller konti. 

 

For resultatopgørelse er der mulighed for at udspecificere summerne: 

 På underliggende kontosummer eller konti. 

 

Det er muligt at vise resultatet grafisk. 

 

Appen benytter en eller flere finanssummodeller, der bygges ud fra det/de kontoniveau(er), der ønskes fore-

spurgt på. Det vil typisk være en opgave, som løses af en EG-konsulent. Det er muligt at benytte op til 10 fi-

nanssummodeller ved forespørgslen, således at tal på et lavt kontoniveau kan pakkes ud, eventuelt helt ned 

på niveauet for den postbærende konto. 

 

Før appen tages i brug, skal den ønskede forespørgsel defineres, og finanssummodeller bygges efter behov. 

 

Der skal generelt eller for den enkelte bruger tages stilling til, hvilke konti og hvilke dimensioner der må ind-

gå i forespørgslen. 

 

I parametrene til appen skal der tages stilling til: 

 Fra-procentsats for 'gult lys'  

 Fra-procentsats for 'grønt lys'  

 Budgetversion 

 Estimatversion 

 For den enkelt funktionsgruppe/bruger af appen, skal der tages stilling til, hvilke 

summodeller der indgår i forespørgslen.  
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Her en forespørgsel på en resultatopgørelse: 

 
 

 Mulighed for at pakke summerne ud til et mere detaljeret sumniveau eller til poste-

ringskontoniveau på den enkelte sumkonto eller på hele regnskabet. 

 Mulighed for grafisk visning på den enkelte sumkonto eller på hele regnskabet. 

 Mulighed for at skifte periode. 

 

Her en visning af driftsresultat pakket ud på en enkelte sumkonto: 
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Her en grafisk visning af resultatopgørelsen på en enkelte sumkonto: 

 
 
Her en forespørgsel på et afdelingsregnskab: 

 
 

 Mulighed for at pakke afdelingssummerne ud til et mere detaljeret sumniveau eller til 

afdelingsniveau på den enkelte afdeling eller på alle afdelinger. 

 Mulighed for grafisk visning på den enkelte afdeling eller på hele afdelingsregnskabet. 

 Mulighed for udpakning af afdelingsregnskabet på konti. 

 Mulighed for at skifte periode.  
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Her en visning af afdelingsregnskabet pakket ud på konti: 

 
 

Her en grafisk visning af afdelingsregnskabet for en enkelt afdeling: 
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2.2 App: Kundeforespørgsel (2M01) 

App til forespørgsel på kunde udviklet til iPad og smartphone. 

 

Som en del af udviklingen af apps til ASPECT4 er der udviklet en app til forespørgsel på kunder. Appen giver 

et hurtigt overblik over den enkelte kunde og kan benyttes af enhver, der skal have hurtig adgang til infor-

mation om en given kunde. Appen kan eksempelvis benyttes af en sælger på vej på kundebesøg.  

 

 Visning af kundens saldo 

 Mulighed for visning af åbne poster 

 Mulighed for visning af den enkelte postering 

 Visning af forfalden saldo 

 Mulighed for visning af forfaldne poster 

 Mulighed for visning af den enkelte postering 

 Visning af omsætning for de seneste 12 måneder 

 Mulighed for at se omsætningen pr. måned 

 Visning af samhandelsbetingelser 

 Visning af rykkerstatus 

 Visning af kontaktinformation 

 Mulighed for at sende e-mail 

 Mulighed for at sende sms 

 Mulighed for at vise webside 

 Mulighed for visning/vedligeholdelse/oprettelse af tekster 

 Mulighed for visning af rutevejledning til kunden. 

 

Før appen tages i brug, skal der tages stilling til: 

 Primært og sekundært søgekriterium (der kan vælges land, distrikt, sælger eller kundegruppe) 

 Alternativt kun søgning på kunder for en enkelt sælger 

 Om inaktive kunder skal udelades 

 Hvilke navne- og adresselinjer der skal vises i appen 

 Recordtype til visning af e-mail 

 Recordtype til visning af internetadresse. 

 

Ved opstart af forespørgslen listes kunder ud fra valgt søgekriterium.  
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Her en forespørgsel på kunder sorteret på sælger: 

 
 

 Mulighed for at søge efter sælger i søgefeltet 

 Mulighed for at skifte søgekriterium 

 Mulighed for at vælge kunder for en given sælger. 
 
Valg af kunde: 

 
 

 Mulighed for at se åbne poster 

 Mulighed for at se forfaldne poster 

 Mulighed for at se omsætningen for de seneste 12 måneder 
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 Mulighed for at sende e-mail til kunden 

 Mulighed for at sende sms til kunden 

 Mulighed for at vise webside 

 Mulighed for at vise/vedligeholde tekster 

 Mulighed for at få vist en ruteplan til kunden. 

 

Visning af åbne poster: 

 
 

 Mulighed for visning af den enkelte postering. 

 

Visning af specifik postering: 
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Visning af omsætning for de seneste 12 måneder: 

 
 

Afsendelse af e-mail til kunden: 
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Afsendelse af sms til kunden: 

 
 

Visning af webside: 
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Visning af tekster: 

 
 

 Mulighed for at vedligeholde en eksisterende tekst 

 Mulighed for at oprette en ny tekst. 

 

Oprettelse af tekst: 
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Visning af rutevejledning til kunde: 

 
 

2.3 App: Leverandørforespørgsel (3M01) 

App til forespørgsel på leverandører udviklet til iPad og smartphone. 

 

Som en del af udvikling af apps til ASPECT4, er der udviklet en app til forespørgsel på leverandører. Appen 

giver et hurtigt overblik over den enkelte leverandør og kan benyttes af enhver, der skal have hurtig adgang 

til information om en given leverandør. Appen kan eksempelvis benyttes af en indkøber før et møde med en 

leverandør. 
 
 Visning af leverandørens saldo 

 Mulighed for visning af åbne poster 

 Mulighed for visning af den enkelte postering 

 Visning af eventuel forfalden saldo 

 Mulighed for visning af forfaldne poster 

 Mulighed for visning af den enkelte postering 

 Visning af køb de seneste 12 måneder 

 Mulighed for at se omsætningen pr. måned 

 Visning af samhandelsbetingelser 

 Ved brug af ASPECT4 Transport vises rykkeroplysning for samhandelspartner 

 Visning af kontaktinformation 

 Mulighed for at sende e-mail 

 Mulighed for at sende sms 

 Mulighed for at vise webside 

 Mulighed for visning/vedligeholdelse/oprettelse af tekster 

 Mulighed for visning af rutevejledning til leverandøren.  
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Før appen tages i brug, skal der tages stilling til: 

 Primært og sekundært søgekriterium (der kan vælges land, distrikt, indkøber, leverandørgruppe) 

 Alternativt kun søgning på leverandører for en enkelt indkøber 

 Om inaktive leverandører skal udelades 

 Hvilke navne- og adresselinjer der skal vises i appen 

 Recordtype til visning af e-mail 

 Recordtype til visning af internetadresse. 

 

Ved opstart af forespørgslen gives der mulighed for at liste leverandører ud fra valgt søgekriterium.  

 

Her en forespørgsel på leverandører sorteret på indkøber: 

 
 

 Mulighed for at søge efter indkøber i søgefeltet 

 Mulighed for at skifte søgekriterium 

 Mulighed for at vælge leverandører for en given indkøber. 
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Valg af leverandør: 

 
 

 Mulighed for at se åbne poster 

 Mulighed for at se forfaldne poster 

 Mulighed for at se omsætningen for de seneste 12 måneder 

 Mulighed for at sende e-mail til leverandøren 

 Mulighed for at sende sms til leverandøren 

 Mulighed for at vise webside 

 Mulighed for at vise/vedligeholde tekster 

 Mulighed for at få vist en ruteplan til leverandøren. 
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Visning af åbne poster: 

 
 

 Mulighed for visning af den enkelte postering. 

 

Visning af specifik postering: 

 
 



 

 

 

- 16 - 

 

 

Visning af omsætning for de seneste 12 måneder: 

 
 

Afsendelse af e-mail til leverandøren: 
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Afsendelse af sms til leverandøren: 

 
 

Visning af webside: 
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Visning af tekster: 

 
 

 Mulighed for at vedligeholde en eksisterende tekst 

 Mulighed for at oprette en ny tekst. 

 

Oprettelse af tekst: 
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Visning af rutevejledning til leverandør: 

 
 

2.4 App: Godkendelse af kreditorfaktura til betaling (3M04) 

App til godkendelse af kreditorfaktura udviklet til iPad og mobil. 

 

Som en del af udviklingen af apps til ASPECT4 er der udviklet en app til godkendelse af kreditorfaktura til be-

taling. Appen lister de ikke-godkendte kreditorfakturaer, der er tilknyttet aktuel bruger. Fakturaerne vises 

sorteret på kreditornummer og bilagsnummer. Der er mulighed for at søge efter en specifik faktura. 

 

For den enkelte faktura er der mulighed for følgende: 

 Valg af kreditorfakturapost. 

 

Ved valg af fakturapost vises en specifikation af fakturaposten.  

 

Der er mulighed for følgende: 

 Godkendelse til betaling 

 Flytning til anden godkender 

 Visning af udkonteringsposter. 

 

Før appen kan tages i brug, skal der tages stilling til: 

 Alternative godkendere 

 Hvilke navne- og adresselinjer der skal vises i appen. 
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Her et eksempel på godkendelse af kreditorfaktura til betaling: 

 
 

 Mulighed for at søge efter fakturaen i søgefeltet 

 Mulighed for at vælge faktura til godkendelse. 

 

Faktura til godkendelse: 

 
 

 Mulighed for at flytte til anden godkender 

 Visning af kontering for bilaget 

 Mulighed for at godkende fakturaen til betaling.  
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Flytning af faktura til anden godkender: 

 
 

Visning af bilagets kontering: 
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3 Nyheder i ASPECT4 Økonomistyring 

3.1 Finansforespørgsler 

137x-serien er en serie af finansrapporter, der er variabelt opsat ud fra samme skabelon. Der er udarbejdet 

en række forespørgselsapplikationer til ASPECT4 Økonomistyring. Desuden er det muligt at oprette individu-

elle forespørgsler, afhængig af aktuelt behov. 

 

Der findes følgende forespørgsler til ASPECT4 Økonomistyring: 

 
 

Rekvisitionen til finansforespørgsel (137x-serien) er i ASPECT4 Økonomistyring release 4 blevet gjort mere 

strømlinet og overskuelig at arbejde med. 

 

Der er med ASPECT4 Økonomistyring release 4 dannet 2 nye forespørgsler: 

 
 

Det er muligt at begrænse den enkelte brugers adgang til visse konti. Afgrænsningen sker på applikations-

/bruger-/dimensionsniveau i generelt register afsnit 1525 'Kontointerval pr. dimension ved kontosummer'.  

 

Eksempel på 'Spørge art/afdeling' (1378): 

Applikationen giver mulighed for forespørgsel på resultat opdelt på art/afdeling. 

 

På første billede angives periodeafgrænsning. Periodeangivelsen kan være MMYY eller YYMM, hvor MM re-

præsenterer perioden, og YY repræsenterer året. Man kan af de foreslåede perioder se, hvilket datoformat 

der skal benyttes.  

 

Det samlede eksempel med rapportering for april 2013 og rapportering fra januar til og med april vil se ud 

som følger: 
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Applikationen foreslår, at indeværende måned er den seneste måned, der er månedsafsluttet, men man kan 

frit vælge hvad "indeværende periode" skal være. De øvrige periodeangivelser retter automatisk ind efter 

den indtastede periode. Hvis man vil se de øvrige periodeangivelser, før man kører applikationen, kan man 

klikke på ikonet "Genvis datoer" (genvej: F5). 

 

På billedet skal kontointerval, afdelingsinterval samt budgetversion angives. 

 

Valg af artskonti 

Der angives de fra- og til-artskontonumre, for hvilke der skal rapporteres. Kontonumre kan søges med Liste. 

 

Valg af afdeling 

Der angives de fra- og til- afdelinger (dimension 1), for hvilke der skal rapporteres. Kontonumre kan søges 

med Liste. 

 

Budgetversion 

Her angives den budgetversion, der skal bruges til rapportering. En standardværdi kan anføres i applikati-

onsparametrene og vil i givet fald blive foreslået. Budgetversion kan søges med Liste. 

 

 
 

Efterfølgende vises resultatet pr. konto: 

 
 

3.2 Gebyr på debitorkontoudtog  

I applikation 2433 er det blevet muligt at tilskrive et gebyr ved 'Udskrift debitor kontoudtog – arkiv' (2433). 

Gebyret tilskrives kun, hvis kontoudtoget printes, og altså ikke hvis kontoudtoget mailes eller faxes. 

 

Under afvikling af kontoudtoget bliver der dannet en gebyrpostering til bogføring via interfacet til ASPECT4 

Økonomistyring. Gebyret udskrives på kontoudtoget. 

 

Der skal foretages et opsæt i ASPECT4 Økonomistyring for at benytte gebyret på kontoudtoget. 
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Der skal tages stilling til, om kontoudtogsgebyret ønskes anvendt i applikationsparameteren til 'Udskrift debi-

tor kontoudtog – arkiv' (2433): 

 
 

Hvis faciliteten ønskes anvendt, skal der tages stilling til, hvor stort gebyret skal være og kontering af geby-

ret. Gebyrets størrelse kan være forskelligt for forskellige kundegrupper og kan endda specificeres ned på 

kundenummerniveau. Opsæt af gebyrbeløb og kontering sker i generelt register afsnit 2419 'Prisliste for 

kontoudtogsgebyr' pr. kunde/kundegruppe: 

 
 

Faciliteten er et tilkøbsprodukt og kræver licensnøgle. 

 

3.3 Opsplitning af debitor- og kreditoradresser i enkeltfelter 

I ASPECT4 Økonomistyring release 4 bliver debitor- og kreditoradresse splittet op til OIO-adressefelter.  

 

Debitors/kreditors landekode er styrende for, hvorledes denne adresseopsplitning foretages. Det kræves der-

for, at ISO-landekode (EU) i generelt register afsnit 2140 'Land' er sat op. 

 

I 'Vedligehold debitorstamdata' (2111) og i 'Vedligehold kreditorstamdata' (3111) er det muligt at se OIO-

adressen via Stepping Stone. 

 

For yderligere information henvises til releasepræsentationen for ASPECT4 Foundation release 4. 

 

3.4 Kreditorbetalinger via Handelsbanken 

Med ASPECT4 Økonomistyring release 4 er det muligt at danne kreditorbetalinger til afvikling via Handels-

banken. 

 

Kreditorbetalinger til Handelsbanken afvikles som øvrige kreditorbetalinger i ASPECT4 via applikationerne 

'Dan betalingsforslag' (3420) og 'Automatiske betalinger' (3220). 

 

Som grundlag for at udføre en automatisk betaling i systemet er den enkelte kreditor oprettet med en beta-

lingsformskode, der fortæller, hvordan betalingen skal foretages. For eksempel om en betaling er lokal eller 

Cross Border. Herudover er den enkelte kreditor påført en række informationer til styringen af betalingen, 

eksempelvis et IBAN-nummer. 
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Ved afvikling af automatiske kreditorbetalinger giver ASPECT4 Økonomistyring mulighed for at danne beta-

lingstransaktioner til Handelsbanken. Disse transaktioner kan herefter overføres via ASPECT4 Business Con-

nector og importeres til Handelsbanken.  

 

Der er mulighed for lokale betalinger og Cross Border Payments for følgende lande: Danmark, Sverige, Nor-

ge, Finland, Tyskland, England, Holland, Kina, Estland, Frankrig, Hong Kong Litauen, Luxembourg, Polen, 

Singapore og USA. 

 

SEPA-betalinger: 

EUR-betalinger mellem EU-lande foretages automatisk via SEPA, forudsat at betalingen indeholder en 

SWIFT-adresse/BIC-kode og et IBAN-modtagerkontonummer, samt at modtagerbank er SEPA-klar. 

 

Håndtering af kreditnotaer: 

Ved udtræk af poster til betaling er det muligt at lade ASPECT4 Økonomistyring håndtere kreditnotaer. I de 

fleste tilfælde vil det skabe en situation, hvor en betaling blot vil blive reduceret med beløbet fra kreditnota-

en. Men i visse tilfælde vil der blive dannet en negativ betaling. Eksempelvis hvis der bliver behandlet en 

kreditnota til en kreditor, der benytter betaling via FI-kort, hvor der dannes en betalingsrecord pr. faktu-

ra/kreditnota. Denne negative betaling vil blive afvist af Handelsbanken, da banken ikke er i stand til at 

håndtere den. 

 

Løsningen er et tilkøbsprodukt og kræver licensnøgle. 

 

3.5 Posteringslister til Excel 

Udskriv finanskontokort til Excel-regneark 

Applikationerne 'Udskriv finanskontokort' (1470/1472/1474) og 'Udskriv bilagsliste' (1473) kan stadig levere 

en papirudskrift, men herudover er det nu muligt, at den aktuelle bruger får tilsendt en e-mail, hvor der er 

vedhæftet et Excel-regneark. Regnearket indeholder oplysninger om de finansposter, der er rekvireret i ap-

plikationen. 

 

Det betyder, at det er hurtigt og enkelt at arbejde videre med posterne i Excel – at sortere, gruppere og 

eventuelt danne pivottabeller med summer. 

 

Eksempel: 

 
 

Udskriv debitorposteringsliste til Excel-regneark 

Applikationerne 'Udskriv debitorposteringsliste' (2470/2472) kan stadig levere en papirudskrift, men herud-

over er det nu muligt, at den aktuelle bruger får tilsendt en e-mail, hvor der er vedhæftet et Excel-regneark. 

Regnearket indeholder oplysninger om de debitorposter, der er rekvireret i applikationen. 
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Det betyder, at det er hurtigt og enkelt at arbejde videre med posterne i Excel – at sortere, gruppere og 

eventuelt danne pivottabeller med summer. 

 

Eksempel: 

 
 

Udskriv kreditorposteringsliste til Excel-regneark 

Applikationerne 'Udskriv kreditorposteringsliste' (3470/3472) kan stadig levere en papirudskrift, men herud-

over er det nu muligt, at den aktuelle bruger får tilsendt en e-mail, hvor der er vedhæftet et Excel-regneark. 

Regnearket indeholder oplysninger om de kreditorposter, der er rekvireret i applikationen. 

 

Det betyder, at det er hurtigt og enkelt at arbejde videre med posterne i Excel – at sortere, gruppere og 

eventuelt danne pivottabeller med summer. 

 

Eksempel: 

 
 

Udskriv anlægsposteringsliste til Excel-regneark 

Applikationerne 'Udskriv anlægsposteringsliste' (4470) og 'Udskriv bevilling posteringsliste' (4475) kan stadig 

levere en papirudskrift, men herudover er det nu muligt, at den aktuelle bruger får tilsendt en e-mail, hvor 

der er vedhæftet et Excel-regneark. Regnearket indeholder oplysninger om de anlægs- eller bevillingsposter, 

der er rekvireret i applikationen. 

 

Det betyder, at det er hurtigt og enkelt at arbejde videre med posterne i Excel – at sortere, gruppere og 

eventuelt danne pivottabeller med summer. 

 

Eksempel: 
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3.6 Udskriv stregkode ved udligning 

Udskriv stregkode i 'Registrer indbetalinger med dir. udligning' (2107) 

I ASPECT4 Økonomistyring release 4 er det muligt at få udskrevet en stregkode i forbindelse med udligning. 

Faciliteten kan anvendes i de situationer, hvor man sidder med et indbetalingsbilag, og man ønsker dette ar-

kiveret sammen med en stregkode. 

 

Udskriv stregkode i 'Registrer udbetalinger med dir. udligning' (3107) 

I ASPECT4 Økonomistyring release 4 er det muligt at få udskrevet en stregkode i forbindelse med udligning. 

Faciliteten kan anvendes i de situationer, hvor man sidder med et udbetalingsbilag, og man ønsker dette ar-

kiveret sammen med en stregkode. 

 

3.7 Ændringer ved interface fra MultiArkiv 

I ASPECT4 Økonomistyring release 4 er foretaget et par tilføjelser i integrationen imellem ASPECT4 og 

MultiArkiv: 

 På kreditorposten initieres feltet 'Faktura godkendt af'. 

 Den numeriske valutakode udfyldes på importfilen fra MultiArkiv. 

 Simplere og automatisk styring af TMS (ASPECT4 Transport) for miljøer, hvor der er firmaafhængi-

ge biblioteker. 

 Automatisering af indscanning og bogføring i 'Vedligehold indscannede fakturaer' (3207), således 

at kun "fejlbilag" skal behandles. 

 Mulighed for flere momskoder i forbindelse med forskellige momssatser ved scanning og udkonte-

ring. 

 Øget integration mod indkøbsordrer i ASPECT4 Logistik og mod reservationssystemet i TMS. 

 

Posteringstekst på automatiske poster ved indscanning 

Ved bogføring af indscannede forregistreringer kan det styres, hvilken posteringstekst der skal skrives på in-

terimsposteringen og på momsposteringen. 

 

Der er mulighed for at benytte kreditornavn eller at hente teksten via en tekstkode. 

 

Der er oprettet en ny applikationsparameter til applikationen 'Vedligehold indscannede fakturaer' (3207) til 

styring af posteringsteksten: 

 Enten kreditornavn linje 1, 2, 3, 4 eller 5 

 Eller tekstkode til automatiske poster ved indscannede fakturaer 

 Og tekstkode til automatiske poster ved indscannede kreditnotaer. 
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3.8 Betalingsadvis ved betaling via Nordea Corporate Netbank 

Ved bogføring af automatiske kreditorbetalinger til betaling via Nordea Corporate Netbank er det fremover 

muligt at advisere betalingsmodtager om betalingen via e-mail. Behovet opstår, når betalingen til en række 

fakturaer samles på en enkelt betalingstransaktion til betaling via Nordea Corporate Netbank. 

 

Der kræves følgende: 

 Opsæt i generelt register afsnit 3225 'Betalingsformer', der sikrer, at samlebetaling er tilladt. 

 Kreditors betalingsform skal være 92 – betaling via Nordea. 

 Kreditors e-mailadresse skal være oprettet på kreditorstamdata. 

 Det skal være muligt at udskrive/maile via DocManager. 

 

Med ASPECT4 Økonomistyring release 4 fremsendes et standard DocManager-layout til udskrift af betalings-

advis. Det er muligt at definere egne top- og bundtekster på adviseringsbrevet. Disse defineres i message-

member UTB3499. 

 

3.9 SEPA Credit Transfers (SCT) - eller SEPA-betaling 

Definition SEPA: 

SEPA (Single Euro Payments Area) er et politisk initiativ, der har til formål at oprette en integreret europæisk 

betalingsinfrastruktur, hvor der gælder et fælles sæt af standarder, regler og betingelser for betalinger mel-

lem EU-lande. Hensigten er, at eurobetalinger skal kunne foretages lige så ubesværet, hurtigt, sikkert og ef-

fektivt som på de nationale markeder i dag, så virksomheder og forbrugere kan høste fordelene ved den 

fælles valuta og det fælles marked inden for den Europæiske Unions grænser. 

 

Ved automatisk betaling i ASPECT4 Økonomistyring ved betaling via Danske Bank, Nordea, Handelsbanken 

og Sydbank vil eurobetalinger imellem EU-lande blive foretaget som SEPA-betalinger, såfremt følgende krav 

til betalingen er opfyldt: 

 Betalingen foretages imellem 2 EU-lande 

 Betalingen foretages i EUR 

 Betalingen indeholder en BIC-adresse 

 Modtagerkontonummer er registreret som IBAN-nummer 

 Betalingens gebyr deles 

 Modtagerbanken er SEPA-klar. 
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3.10 Begrænsning på ændring af dimensioner på debitor- og kreditorposter 

I ASPECT4 Økonomistyring release 4 er der givet en ekstra afgrænsning af debitor- og kreditorposter, til 

ændring af dimension via applikation 'Ændre dimension på valgt periode' (1233). 

 

I applikationsparameteren til applikationen skal der tages stilling til følgende: 

 Skal dimensionerne ændres på alle debitorposter, på alle åbne debitorposter eller kun på alle åbne 

ikke-deludlignede debitorposter? 

 Skal dimensionerne ændres på alle kreditorposter, på alle åbne kreditorposter eller kun på alle åb-

ne ikke-deludlignede kreditorposter? 
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4 Databaseændringer til ASPECT4 Økonomistyring release 4 

Ændrede filer i forbindelse med ASPECT4 Økonomistyring release 4: 

Filnavn  

KREREGT1 Kreditorstamregister er udvidet med et felt til 'Antal måneder for, hvornår samme faktura-

nummer må forekomme igen'. Benyttes ved e-faktura. 

KREOCTT1 Scannede fakturaer fra MultiArkiv er udvidet med en række felter. 

IMTABCT3 Import af interfaceposter til ASPECT4 Business Connector er udvidet med en række felter. 

 

Nye filer i forbindelse med ASPECT4 Økonomistyring release 4: 

Filnavn Beskrivelse Erstatter 

INHPSTT4 Indeholder journalheader til interfacejournal. Journalheaderne blev i tidli-

gere releases skrevet i filen 

INFPSTT3. 

INFPSTT4 Finansposter til interface til ASPECT4 Økonomistyring. Filen er 

en kopi af den eksisterende fil INFPSTT3, der er udvidet med 

en lang række nye felter. 

Erstatter INFPSTT3, hvis de 

nye felter i INFPSTT4 ønskes 

taget i anvendelse. 

INDPSTT4 Debitorposter til interface til ASPECT4 Økonomistyring. Filen 

er en kopi af den eksisterende fil INDPSTT3, der er udvidet 

med en lang række nye felter. 

Erstatter INDPSTT3, hvis de 

nye felter i INDPSTT4 øn-

skes taget i anvendelse. 

INKPSTT4 Kreditorposter til interface til ASPECT4 Økonomistyring. Filen 

er en kopi af den eksisterende fil INKPSTT3, der er udvidet 

med en lang række nye felter. 

Erstatter INKPSTT3, hvis de 

nye felter i INKPSTT4 øn-

skes taget i anvendelse. 

INAPSTT4 Anlægsposter til interface til ASPECT4 Økonomistyring. Filen 

er en kopi af den eksisterende fil INAPSTT3, der er udvidet 

med en lang række nye felter. 

Erstatter INAPSTT3, hvis de 

nye felter i INAPSTT4 øn-

skes taget i anvendelse. 

ENTIPST4 Entrepriseposter til interface til ASPECT4 Økonomistyring. Fi-

len er en kopi af den eksisterende fil ENTIPST3, der er udvi-

det med en lang række nye felter. 

Erstatter ENTIPST3, hvis de 

nye felter i ENTIPST4 øn-

skes taget i anvendelse 

ENTIBDT4 Entreprisebudgetposterposter til interface til ASPECT4 Øko-

nomistyring. Filen er en kopi af den eksisterende fil 

ENTIBDT3, der er udvidet med en lang række nye felter. 

Erstatter ENTIBDT3, hvis de 

nye felter i ENTIBDT4 øn-

skes taget i anvendelse 

 

Vær opmærksom på, at eventuelle egne byggede QM forespørgsler, der benytter de ovennævnte filer, skal 

ændres til at benytte de nye filer for at fungere fremover. 

 

Det er et krav, at ved konvertering til ASPECT4 Økonomistyring release 4 skal interfacet til ASPECT4 Økono-

mistyring være tømt. 

  



 

 

 

- 31 - 

 

 

5 Afinstallation af applikationer 

I denne release afinstalleres følgende applikationer: 

 Spørge finanskontosummer (1370) 

 Statusspørge i valuta (1375). 

 

6 Installation og konvertering 

ASPECT4 Økonomistyring release 4 kræver ASPECT4 AKS release 4. For yderligere information henvises til 

beskrivelsen vedrørende ASPECT4 AKS release 4. 

 

Når du får leveret ASPECT4 Økonomistyring release 4, medfølger der et dokument, som indeholder en be-

skrivelse af 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: 

http://eg.dk/kompetencer/erp-systemer/aspect4/dokumentation/releasehaefter 

 

Det er meget vigtigt, at du gennemfører disse aktiviteter i den beskrevne rækkefølge, men du er selvfølgelig 

også meget velkommen til at overdrage opgaven til din konsulent for ASPECT4 Økonomistyring. 



Gå ind på www.eg.dk/a4 

eller scan QR-koden:

ASPECT4 DAY
Gense kundevideoer og find spændende
materiale fra ASPECT4 DAY

EG  www.eg.dk/aspect4


