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1

Indledning

Indholdet i release 4 har fokus på temaerne mobilitet og produktudvikling. ASPECT4 Tekstil release 4 er
designet til at passe sammen med AKS release 4 og Økonomistyring release 4. Denne beskrivelse er udarbejdet, således at temaet mobilitet gennemgås først, og så produktudvikling. Derefter gennemgås de øvrige nyheder, så gennemgangen passer med processerne i en tekstilvirksomhed.

2

Mobilitet

Under temaet mobilitet er der til ASPECT4 Tekstil udviklet følgende nye app-funktioner:







2.1

Sammenligningsstatistik
Visning af ordre- og fakturalinjer pr. kunde
B2B ordregistrering
B2B reklamationsregistrering
Kundeoprettelse i CRM-løsningen
Mulighed for underskrift på ordren
"Direktør-app" med nøgletal.
Sammenligningsstatistik (iPad)

Formålet med sammenligningsstatistikken er at give den mobile medarbejder (typisk sælgeren) mulighed
for at forberede og følge op på salget til en kunde. Via sammenligningsstatistikken kan man se, hvad en
kunde har købt i to perioder (fx sæsoner), opdelt i fx varegrupper. Sammenligningsstatistikken kan køre
som en selvstændig applikation og som en integreret del af ASPECT4 Tekstil CRM-løsningen. Denne gennemgang viser, hvordan løsning kører som en selvstændig applikation, mens den integrerede funktion gennemgås senere i dette afsnit.
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På det første billede vises i venstre side en liste over sælgere, og når der vælges en sælger, vises dennes
kunder i højre side.

Man kan via søgningen i toppen af listerne filtrere listerne, så man let kan finde den ønskede sælger/kunde
og trykke på denne.

Efter at kunder er valgt, kommer der en oversigt over de definerede statistikker (se afsnit 4.3), og der vælges en statistik ved at trykke på linjen.
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Sælgeren kan nu se, hvad kunden har købt i de valgte perioder. Hvis man ønsker at se resultatet som grafer, aktiveres dette ved at trykke på knappen "Vis som graf" i øverste højre hjørne.

2.2

Visning af ordre- og fakturalinjer pr. kunde (iPad)

Formålet med visning af ordre- og fakturalinjer pr. kunde er at give de mobile medarbejdere (typisk sælgere) mulighed for at se, hvad en kunde har i ordre, og hvad kunden har fået leveret. Det er muligt direkte
fra appen at se, hvordan varerne er sendt, og at udføre en forespørgsel i transportørens sporingsdatabase
(afhængig af transportøren og jeres opsæt).
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I det første billede vises i venstre side en liste over sælgere, og når der vælges en sælger, så vises dennes
kunder i højre side.

Kunden vælges ved at trykke på linjen, og efterfølgende kommer der en liste med kundens ordrelinjer.

I venstre side kan man skifte over til at se kundens fakturalinjer.

-4-

Ved at trykke på en fakturalinje kan man komme videre til at se, hvordan varerne er sendt til kunden.

Ved at trykke på en af kasserne kan man aktivere transportørens sporingsside (kræver, at denne funktion
er sat op).
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2.3

B2B ordreregistrering (smartphone)

Formålet med appen er, at I kan give jeres kunder mulighed for at oprette en suppleringsordre direkte fra
deres mobiltelefon (Android eller iPhone). Ekspedienten i butikken kan med det samme se, om en vare er på lager og oprette en bestille på den.
I indgangsbillede bestemmer ekspedienten, hvordan han vil
identificere varen. Hvis situationen er, at en kunde står med
en kjole i størrelse 40, der desværre er for lille, og kunden
skal bruge en størrelse 42, der ikke er i butikken, så kan ekspedienten scanne stregkoden med telefonens kamera og
derved få identificeret varen. Hvis der ikke er en stregkode
på varen, men der står et varenummer, vælges registrering
via varenummer.

Der indtastes varenummer og trykkes OK.

-7-

Ekspedienten kan nu se, hvilke størrelser varen kan suppleres
i (de grønne flag), og i vores eksempel trykker ekspedienten
på størrelse 42 for at vælge den.

Hvis ekspedienten ønsker mere end et styk, kan antal ændres. Hvis der skal bestilles 1 styk (som er standardværdien),
vælges OK for bestille varen. Der vælges nu tilbage indtil
indgangsbillede for eventuelt at bestille flere varer eller for at
vælge "Kurven".
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Fra indgangsbilledet kan kurven vælges, og ekspedienten
kan, hvis der er behov for det, rette i kurven og til slut bestille indholdet i kurven.

2.4

B2B reklamationsregistrering (smartphone)

Formålet med appen er at give jeres kunder mulighed for at registrere en reklamation fra deres telefon,
hvor de i forbindelse med registrering kan tage et billede af
varen, og dette billede er så tilgængeligt i jeres behandling af
reklamationen.
I indgangen skal brugeren vælge, om han/hun vil se status
på egne reklamationer, eller om der skal registreres en ny
reklamation. Hvis der er tale om en ny reklamation, skal brugeren fortælle, hvordan varenummer skal registreres.
Registrering af varenummeret sker enten ved at scanne varens EAN-stregkode med telefonens kamera, indtaste varenummer (hvis der ikke er en stregkode på varen) eller ved at
indtaste EAN-koden.
Når varen er identificeret, vises vareoplysninger, så man kan
sikre sig, at det er det korrekte varenummer.
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Når man har verificeret, at det er den korrekte vare, vælges
størrelse (hvis der blev anvendt EAN-kode, vises størrelsen
fra EAN-koden) og antal, hvorefter der trykkes på knappen
"Årsag".

I dette billede vælges årsag til reklamationen, og der kan tages et billede af den fejlbehæftede vare.
Når der vælges OK, oprettes reklamationen i returvaresystemet, og den er klar til videre behandling.
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Hvis kunden i det første billede valgte "De seneste reklamationer", kommer der en liste med alle reklamationer. Reklamationerne placeres på tre faner med henholdsvis Åbne, Godkendte og Afvise reklamationer.

2.5

"Direktør"-nøgletal (smartphone)

Formålet med appen er at kunne se virksomhedens nøgletal, uanset hvor man befinder sig. I første billede
vises de nøgletal, man har tilladelse til at se. Datagrundlaget
til appen er lavet med QueryManager, hvilket gør, at de enkelte virksomheder selv kan tilpasse de leverede nøgletal og
lave nye nøgletal.
Sammen med release 4 leveres der fire sæt nøgletal:
1. Ordreindgang der kan ses for dagsdato, denne uge, denne måned og dette år. Der kan vises flere detaljer, hvorved først ordresæsoner og derefter sælgere vises.
2. Udfaktureret med samme opdeling som ordreindgangen.
3. Lagerværdi (til nyeste std.-kostpris) opdelt i varesæsonner/kollektion, produktgrupper (brand) og varenummer
(ekskl. farve).
4. Debitorsaldo opdelt i forfaldsgrupper med mulighed for
specifikation af kunder.
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I dette eksempel er nøgletallet Ordreindgang valgt (layout på
"Udfaktureret" er det samme), og der vises dagens, ugens,
månedens og årets totale ordreindgang. Når der vælges en
linje, sker der yderligere en opdeling af nøgletallet.

I ovenstående liste blev "I dag" valgt, hvorved næste niveau
vises, og i dette eksempel er det en opdeling på ordresæsoner, der vises.
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På det foregående billede blev ordresæson 135 valgt, og i
eksemplet vises der nu en opdeling i sælgere.

Hvis nøgletallet "Lagerværdi" vælges, vil der først komme en
opdeling på de forskellige lagernumre, der anvendes.
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Efter at lagernummer 0 er valgt, kommer der en opdeling i
sæson/kollektion.

Efter sæson 0 og kollektion 1303 (High Summer) er valgt, vises der nu en opdeling i produktgrupper (brands), og i det
valgte eksempel, hvor vi har et brand, vises dette.
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Efter valget af brand vises de enkelte varer sorteret, så den
vare, hvor der er størst kapitalbinding, vises først.

Hvis man i det første billede vælger "Debitor forfald", vises
der først en opdeling af forfaldet i nogle gruppe (se billedet),
og når man vælger en gruppe, vises en oversigt over kunderne, der er sorteret, så kunden med størst forfald vises først.
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I oversigten vises først de kunder, der har størst saldo i
gruppen (her 7 til 29 dage over forfald). Der vises kundens
kaldenavn, kundenummer og hvad kunde skylder, som er fra
7 til 29 dage over forfald.

2.6

2.6.1

Tekstil CRM-terminalen (iPad)

Mulighed for e-mail til kunden fra "Fordeler"-billedet

I det billede, der kommer frem, efter man har valgt kunden (se eventuelt punkt 0), vises e-mailadressen,
og denne er aktiv, så man ved at trykke på den får startet mailprogrammet op med kundens e-mailadresse
udfyldt. Der anvendes samme e-mailadresse, som der bruges i forbindelse med e-mail af ordrebekræftelsen til kunden.

2.6.2

Indtastning via tastatur og anvendelse af de mest brugte størrelsesfordelinger

For at optimere indtastningen af antal i størrelserne er der tilføjet to nye muligheder for registrering af antal. Man kan nu bruge et tastatur, hvor man fx kan skrive 12 ved at trykke på tallene 1 og 2 over størrelser
og derefter trykke på de str./farve, hvor kunden skal have 12 styk. En anden mulighed er at trykke på
knappen .,.,. i linjen med tallene, hvorefter der kommer en popover med de mest brugte størrelsesfordelinger på varen. Ved først at trykke på størrelsesfordeling og derefter trykke på en størrelse overføres hele
størrelsesfordelingen til denne farve.
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Der kan nu registreres antal på fire måder:





Ved
Ved
Ved
Ved

at
at
at
at

trykke på størrelsen (når tastatur ikke er anvendt). Hvert tryk svarer til 1.
kopiere antal fra en farve til en anden.
taste antallet med tastaturet.
bruge de mest brugte størrelsesfordelinger.

Funktionen er tilgængelig fra release 3 funktionsopdatering 6, der blev frigivet i januar 2013.

2.6.3

Lagerspørge i CRM-terminalen

I den opdatering, der kom 1. oktober (release 3.5), var der en ny funktion med, der gør det muligt at anvende ordreregistrering som lagerforespørgsel. I billedet hvor man vælger kunden, er der kommet en knap,
der hedder lagerspørge, og denne knap gør, at der ikke skal vælges nogen kunde. Man kommer direkte
over i billedet, hvor der kan søges på varer, og når man vælger en vare, vises billeder, hvor antal registreres. Hvis man ønsker at sælge noget, gøres dette (selvom der ikke er valgt kunde), og når man trykker på
OK-knappen vil man automatisk komme til billedet, hvor kunden skal vælges.

2.6.4

Automatisk e-mail af ordrekopi til sælgerne

I det tilfælde at sælgeren ønsker en ordrekopi, samtidig med at kunden får den, skal der i de generelle registre afsnit 6267 oprettes det/de bruger-id'er, der anvendes til sælgerne (normalt XXXWEB og XXXWEBUK,
hvor XXX er jeres præfiks ved EG), og samtidig skal sælgernes e-mailadresse være oprettet i afsnit 6112.
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2.6.5

Sammenligningsstatistik

Sammenligningsstatistikken (se punkt 2.1) kan også anvendes direkte inde fra CRM-løsningen, hvor den
kan aktiveres fra "Fordeler"-billedet ved at trykke på knappen "Statistik", der er placeret i bunden.

En anden mulighed for at aktivere sammenligningsstatistikken er via statistikknappen i nedenstående billede.
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2.6.6

Visning af ordre- og fakturalinjer pr. kunde

Inde fra CRM-løsningen aktiveres visning af ordre- og fakturalinjer (se punkt 2.2) via knappen "Historik".

2.6.7

Oprettelse af nye kunder

Formålet men funktionen "oprettelse af nye kunder" er, at sælgeren skal kunne oprette nye kunder og indsamle de første oplysninger om kunden. Så snart sælgeren har oprettet kunden, kan der oprettes ordrer på
det nye kundenummer.
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For at oprette en ny kunde aktiveres knappen "Opret kunde". Løsningen vil ud fra terminalopsættet (se
punkt 4.4) selv foreslå et kundenummer og kopiere oplysninger fra en "kopikunde".

Sælgeren skal nu oprette kunden med navn og adresse samt momsnummer, telefon og kontaktperson ved
kunden. Felterne til bemærkninger anvendes af sælgerne til at give informationer til bogholderiet og vil
være synlige i det efterfølgende workflow. Når sælgeren "scroller" nedad i billede, er der mulighed for registrering af leveringsadresse.

Hvis der anvendes et ikkeeksisterende postnummer, kommer der en popover, hvor sælgeren skal fortælle,
hvad byen hedder (oplysningerne anvendes til at oprettet postnummeret til senere brug).
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2.6.8

Underskrift på ordrerne

Formålet med at kunne få kunderne til at underskrive elektronisk på ordrerne er at efterligne den gamle
metode, hvor kunden skrev under på den håndskrevne ordrekopi. Underskriften gemmes elektronisk i
ASPECT4 og udskrives på ordrekopien/ordrebekræftelsen til kunden.

Når sælgerne afslutter ordren, kommer man (afhængig af opsæt) igennem ovenstående billede, hvor ordreværdien vises, og man trykker på underskriftfeltet.
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Kunden kan nu underskrive ordren på skærmen (med en finger eller en speciel pen). Når der vælges OK på
ovenstående billede, returneres til det efterfølgende billede, hvor underskriften nu vises.

Det er muligt at skrive kundens navn med tastaturet (hvis der er behov for at læse navnet), og dette felt
udskrives også på ordrekopien/ordrebekræftelsen.

3

Produktudvikling

Der er i denne release lavet en del ny funktionalitet, der skal forbedre styringen af produktudviklingen. Der
er lavet mulighed for i forbindelse med opstart af en nye kollektion at oprette, hvor mange varenumre der
skal være i de forskellige grupperingen. ASPECT4 kan så automatisk oprettet de nye varenumre, så designere/konstruktører/indkøbere kun skal ind og tilrettet varerne, men ikke oprette dem forfra (læs mere om
dette emne under punkt 3.1). I produktudviklingsfasen og især i forbindelse med prissætningen er kollektionsoversigten forbedret, så man med denne applikation let kan ajourføre alle priser (se punkt 3.4). Der er
kommet en ny applikation, hvor man i indsalgsperioden og senere (se punkt 3.2) kan følge op på, om indholdet (antal pr. gruppering) i kollektionen svarer til forventningerne, ligesom der kan følges op på, hvad
der tjenes på de forskellige grupperingen/enkelte varenumre.
3.1

6531 Definition af kollektionsindhold med autooprettelse af varer

Formålet med applikationen er at få en styret udviklingsproces, hvor man starter med at planlægge indholdet af en fremtidig kollektion. Det skal besluttes, hvor mange styles der skal laves pr. produktgruppe
(brand), varegruppe, parametergruppe (kan styre elementer i kalkulationen) og der skal fastsættes en target-pris (vejledende udsalgspris). Når man har besluttet antal styles, kan man automatisk få oprettet alle
varenumrene.
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I ovenstående billede indtastes sæson (første del af varenummeret), produktgruppe (brand), varegruppe,
parametergruppe og target-pris, hvorefter der vælges opret, og man kommer til det næste billede.
Når kollektionsindholdet er oprettet, vælges knappen "Dan varer", hvorved ASPECT4 opretter varenumre til
hele kollektionen. Funktionen "Dan varer" kan køres flere gange, hvis man ønsker at få dannet flere varenumre.
I applikationsparametrene sætter man op, hvordan varenummeret skal dannes, og der kan indgå dele styret af produktgruppe (brand) og varegruppe samt et løbenummer. Når der dannes nye varenumre, sker det
ved, at der kopieres oplysninger fra nogle "kopivarer" (pr. produktgruppe/varegruppe), så T-shirts oprettes
ud fra en anden T-shirt. Herved minimeres arbejdet i produktudviklingsfasen, samtidig med at datakvaliteten forbedres. Løsningen er tæt integreret med kalkulationen, så fx vejledende pris automatisk kommer ind
i kalkulationen, og via regler i kalkulationen kan indkøb og design med det samme se, hvad target-købspris
er.

Når der oprettes oplysninger om indholdet i kollektion, sker det i ovenstående billede, og ud over antal styles er der også mulighed for at indtaste nogle oplysninger (Værdi 1, 2 og 3), der kan indgå i kalkulationen.
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3.2

6372 Visning af kollektionsindhold med opfølgning på økonomi

Formålet med applikationen er at give ledelsen i et kollektionshus mulighed for at følge op på kollektionsindhold, omsætning og avance på de forskellige produktgrupper/varegrupper med mulighed for at analysere helt ned på de enkelte varer.

I ovenstående oversigt ses informationer om de forskellige produktgrupper/varegrupper, og tabellen kan
indeholde følgende informationer:
Overskrift
Sæs
Produktgrp
Produktgruppetekst
Varegruppe
Varegruppetekst
Parametergrp
Parametergruppetekst
Target-pris
Oprindelig antal
Reel antal
Antal aktive
Ordre beløb
Fakt. beløb
Rekl. beløb

Brutto omsætning
Ordre rabat
Fakt. rabat

Indhold
Sæson (den første del af varenummeret)
Produktgruppenummer
Teksten fra produktgruppen
Varegruppenummer
Teksten fra varegruppen
Parametergruppenavn (udfyldes kun, hvis varerne er oprettet igennem applikation 6531)
Tekst til parametergruppen
Target-pris (defineret, da varen blev oprettet)
Oprindeligt antal varer i gruppen (udfyldes kun, hvis varerne er oprettet igennem applikation 6531)
Antal varer, der er oprettet i kollektionen (sum af antal færdigvarebeskrivelser)
Antal varer, der er godkendte, og hvor der er aktive farver. En vare bliver inaktiv, hvis den ikke er godkendt, eller alle farver er sat til inaktiv.
Bruttoværdien af de ikke-fakturerede salgsordrer
Bruttoværdien af de fakturerede salgsordrer
Bruttoværdien af reklamationer. En kreditnota betragtes som en reklamation,
hvis der på kreditnotaårsag (i afsnit 6117) er valgt, at den skal medtages på
kreditnotastatistikken.
Sum af de tre ovenstående felter
Rabat på ordrerne
Rabat på fakturaerne
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Overskrift
Rekl. rabat
Netto omsætning
Ordre kost
Fakt. kost
Total kostpris
DB1
DG1
Ordre prov.
Fakt. prov.
Total provision
Ordre adm. rabat
Fakt. adm. rabat
Total adm.rabat
Ordre bonus
Fakt. bonus
Total bonus
DB2
DG2
Oprindelig bestilt
Leveret fra lev.
Ordre antal
Fakt. antal
Rekl. antal
Netto antal
Lager
Rekl.pct

Indhold
Rabat på reklamationerne
Bruttoomsætning minus rabatterne
Kostprisen på det ikke-fakturerede
Kostprisen på det, der er faktureret
Total kostpris
Nettoomsætningen minus total kostpris
DB1 i procent af nettoomsætningen
Provisionsomkostninger på de ikke-fakturerede ordrer
Provisionsomkostninger på det, der er faktureret
Total provision (summen af de to ovenstående felter)
Administrationsrabat på de ikke-fakturerede (typisk administrationsrabat til de
danske herretøjskæder)
Administrationsrabat på det, der er faktureret
Total administrationsrabat (summen af de to ovenstående felter)
Forventede omkostninger til bonus jf. afsnit 6196 (til ikke-fakturerede salgsordrer)
Forventede omkostninger til bonus jf. afsnit 6196 (til ordrer, der er faktureret)
Total bonus (summen af de to ovenstående felter)
DB1 minus provision, administrationsrabat og bonus
DB2 i procent af nettoomsætning
Antal styk, der blev bestilt, da købsordren blev oprettet. Hvis ordrelinjer efterfølgende bliver ændret, bliver dette antal IKKE ændret.
Antal styk, der er leveret fra leverandørerne
Antal, der er på salgsordre, men som ikke er faktureret endnu
Antal, der er faktureret
Antal på reklamation
Netto solgt antal
Antal på lager
Antal styk på reklamationer i procent af solgt styk

Ved at vælge en linje kommer man til informationer om de enkelte varenumre i gruppen.
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Listen med varer indeholder følgende informationer:
Overskrift
Kvalitet
Style
Variant
Færdigvaretekst
Status
Antal farver
Aktive farver
Vejl. udsalgspris
Listepris
Kostpris
DG
Ordre beløb
Fakt. beløb
Rekl. beløb

Brutto omsætning
Ordre rabat
Fakt. rabat
Rekl. rabat
Netto omsætning
Ordre kost
Fakt. kost
Total kostpris
DB1

Indhold
Del af varenummeret
Del af varenummeret
Del af varenummeret
Varens tekst fra oprettelsen
Varens status (A=Aktiv og I=Inaktiv)
Antal farver på varen
Antal aktive farver
Varens vejledende udsalgspris
Listepris (typisk DKK-prisen)
Varens kostpris
Varens forventede DG ud fra listepris og kostpris
Bruttoværdien af de ikke-fakturerede salgsordrer
Bruttoværdien af de fakturerede salgsordrer
Bruttoværdien af reklamationer. En kreditnota betragtes som en reklamation,
hvis der på kreditnotaårsag (i afsnit 6117) er valgt, at den skal medtages på
kreditnotastatistikken.
Sum af de tre ovenstående felter
Rabat på ordrerne
Rabat på fakturaerne
Rabat på reklamationerne
Bruttoomsætning minus rabatterne
Kostprisen på det ikke-fakturerede
Kostprisen på det, der er faktureret
Total kostpris
Nettoomsætningen minus total kostpris
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Overskrift
DG1
Ordre prov.
Fakt. prov.
Total provision
Ordre adm. rabat
Fakt. adm. rabat
Total adm.rabat
Ordre bonus
Fakt. bonus
Total bonus
DB2
DG2
Oprindelig bestilt
Leveret fra lev.
Ordre antal
Fakt. antal
Rekl. antal
Netto antal
Lager
Rekl.pct
3.3

Indhold
DB1 i procent af nettoomsætningen
Provisionsomkostninger på de ikke-fakturerede ordrer
Provisionsomkostninger på det, der er faktureret
Total provision (summen af de to ovenstående felter)
Administrationsrabat på de ikke-fakturerede ordrer (typisk administrationsrabat
til de danske herretøjskæder)
Administrationsrabat på det, der er faktureret
Total administrationsrabat (summen af de to ovenstående felter)
Forventede omkostninger til bonus jf. afsnit 6196 (til ikke-fakturerede salgsordrer)
Forventede omkostninger til bonus jf. afsnit 6196 (til ordrer, der er faktureret)
Total bonus (summen af de to ovenstående felter)
DB1 minus provision, administrationsrabat og bonus
DB2 i procent af nettoomsætning
Antal styk, der blev bestilt, da købsordren blev oprettet. Hvis ordrelinjer efterfølgende bliver ændret, bliver dette antal IKKE ændret.
Antal styk, der er leveret fra leverandørerne
Antal, der er på salgsordre, men som ikke er faktureret endnu
Antal, der er faktureret
Antal på reklamation
Netto solgt antal
Antal på lager
Antal styk på reklamationer i procent af solgt styk

8251 Vedligehold af gyldige farver i kollektionsoversigten

Det er nu muligt at vedligeholde gyldige farver inde fra kollektionsoversigten. Hvis en farve skal ændres til
ikke at eksistere, skrives der 99999 i stedet for det ugyldige farvenummer. Hvis farve 10 på varen 41-10 på
det efterfølgende billede skal fjernes, skrives der altså farve 99999 oven i 10-tallet. Hvis farve 10 er en farve, der har eksisteret, men den efter indsalget skal udgå på grund af for lidt salg, ændres farvens aktivkode til '1' for inaktiv.
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3.4

8251 Priskalkulation i kollektionsoversigten

Der er nu mulighed for, at man fra kollektionsoversigten kan vedligeholde iPDM priskalkulationen. Det giver
jer den fordel, at I kan vedligeholde kalkulationer på mange varer, uden at skulle ind i iPDM. Funktionen
sættes op, ved at man fra kalkulationen (applikation 6286) peger på de op til 50 kalkulationsfelter, der kan
medtages i kollektionsoversigten.

I nedestående eksempel er nogle af kalkuleelementerne brugt i et opsæt, der er tænkt brugt på et prismøde, hvor salgspriser på en række modeller skal rettes, og hvor man med det samme vil se effekten af rettelserne.

På næste billede er der lavet et opsæt ud fra de samme kalkuledata, der er tænkt brugt i forbindelse med
prisforhandling med leverandørerne.
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4
4.1

Salg og marketing
6565 Ordreregistrering kan nu også foreslå dellevering

Når man arbejder med stabelvarer (varer, der er på lager, og hvor der også er oprettet fremtidige købsordrer), er det nu muligt bare at taste antal ind, hvorefter ASPECT4 automatisk kan splitte ordren op i det, der
kan leveres nu, og det, der skal leveres senere, når de fremtidige købsordrer kommer hjem. Funktionen
kan kombineres med mulighed for at få ordrerne opdelt i hele kasser (med en rabat) og løse stk.
4.2

6565 Antal ordrelinjer på en ordre er udvidet fra 99 til 999 linjer

Ordrelinjenummeret er udvidet fra 2 til 3 linjer, så det nu er muligt at have op til 999 linjer på en salgsordre.
Bemærk: Løsningen er IKKE gennemført i den gamle Windows-baserede sælgerterminal, hvor der kun kan
oprettes 99 linjer, og centralt oprettede linjer med linjenumre større end 99 overføres IKKE til sælgerterminalen.
4.3

7204 Opsætning af sammenligningsstatistikker

For at gøre det så let som muligt for sælgerne, laves opsæt til sammenligningsstatistikkerne i en central
applikation. De enkelte statistikker døbes med et navn og oprettes sprogafhængigt (ud fra brugerens primære sprog).
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Nye statistikker oprettes ved at skrive sprogkode og statistiknavn i øverste række og vælge knappen "Opret" eller trykke på Ctrl+N for New/opret.
Med funktionen "Roller" kan statistikken tillades til de forskellige roller.

På side 1 af oprettelserne beskrives indholdet af de to kolonner, der kan sammenlignes i sammenligningsstatistikkerne. En kolonne beskrives via periodebegrebet, der oprettes i afsnit 7116 i de generelle registre.
Begrænsningerne fra perioden kan i dette billede suppleres med begrænsninger på fakturadato og ordredato. Formålet med begrænsningen på fakturadato er at kunne lave statistik på, hvad der er udleveret i
den primære udleveringperiode, og hvad der er udleveret som suppleringer. Begrænsningen på ordredato
er tænkt brugt, hvis man ønsker at begrænse på, hvad der er solgt ind som forhåndsordre, og hvad der er
solgt som suppleringer.
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På side 2 vælges følgende parametre:
Hvad der skal opdeles på, og her kan der vælges imellem følgende opdelinger:









Varegruppe
Målgruppe
Produktgruppe
Ordretype
Kreditnotaårsag
Top/bund
Salgskanal
Leveringstermin.

Der vælges, hvilke oplysninger der skal vises, og der er følgende valgmuligheder:





Antal
Nettoomsætning (omsætning minus rabat)
DB (nettoomsætning minus kostpris)
Bruttoomsætning (rabatter er IKKE trukket fra).

Tekst til visning og feltet beskrivelse anvendes i oversigten over de forskellige statistikker:

Kort overskrift vises som overskriften til grafen.

I rolletildelingen kan man i sammenhæng med CRM-løsningen styre, hvem der skal have adgang til hvilke
statistikker. Funktionen kan anvendes, så en administrator (med en anden rolle i applikation 7503 end sælgerne) kan definere og teste nye statistikopsæt, uden at sælgerne kan se dem. Når statistikken er korrekt,
giver administratoren tilladelse til sælgernes rolle, så de kan udnytte de nye statistikker.
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4.4

7503 Opsæt af CRM-terminaler

For at hjælpe sælgerne mest muligt med oprettelse af kunder kan der pr. sælger peges på en "kopikunde",
der bruges, når der skal oprettes en ny kunde. Der skal endvidere registreres et interval, hvor de nye kunder skal oprettes. Løsningen vil selv foreslå et ledigt kundenummer i intervallet, men sælger kan, hvis man
fx anvender telefonnummer som kundenummer, overstyre kundenummeret.

Hvis der ikke er opsat noget i kopikundenummeret, kan sælgeren IKKE oprette kunder. Det anbefales, at
kunder, der anvendes som kopikunde, er oprettet med en kundekategori, der gør, at der IKKE kan leveres
varer til kunden.
Når sælgeren afslutter oprettelsen af kunden, startes der et workflow op, som skal sikre, at kunden kreditgodkendes, og at oprettelser kontrolleres. Den sidste aktivitet i workflowet kan være, at kundens kategorikode sættes til 'A' for aktiv kunde.
4.5

7504 Vedligehold af skærmdesign til Tekstil CRM
Formålet med den nye funktion "Flet rolle med EG" er automatisk at få oprettet alle nye felter og knapper på andre roller end rollen, der er navngivet EG. Når der udvikles nye ting, vil der fra EG blive sendt nye felter og knapper ud til en rolle, der er navngivet EG. Hvis denne rolle
er kopieret til andre roller (normalt for at fjerne/lukke for
indtastning i nogle felter), vil de nye funktioner, der udvikles, ikke være tilgængelige, før fletning er udført. For
at man kan se, hvilke nye felter/knapper der er kommet,
sættes der automatik dags dato ind bagerst i teksten på
de nye felter og knapper.
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4.6

6550 Kontrol af EU momsnumre
Der er udviklet et ekstra modul til ASPECT4, der har til formål
periodevist at gennemløbe alle aktive EU-kunder og tjekke, at
deres momsnummer er et validt nummer, samt hente det til
momsnummeret tilhørende navn og adresse. Jobbet kan med
fordel sættes op i jobrobotten og udføres fx en gang i måneden. Med applikation 0160 (vedligehold af jobrobotten) kan applikation 6550 sættes op til at køre den første i hver måned.

Applikationen gennemløber alle kunder og kontrollerer i afsnit
2140 (landeoplysninger), om kunden bor i et EU-land, og derefter tjekkes via afsnit 6118 (kundens statuskode – om der må faktureres til kunden), om kunden er aktiv. Hvis det er en aktiv kunde fra et EU-land,
anvendes landekode fra landeoplysningerne og kundens momsnummer i kontrollen.
4.7

6376 Overvågning af resultatet af kontrollen på EU momsnumre

Med applikation 6376 kan resultatet overvåges. I indgangsbilledet vises de datoer, hvor kontrollen er udført, og med de fire knapper "Alle kunder", "Kunder med fejl", "Alle Leverandører" og "Leverandører med
fejl" kan man få vist resultatet. "Alle kunder" skal tjekkes for at kontrollere, at navn og adresse, der er returneret fra EU, reelt svarer til kundens navn og adresse, men "Kunder med fejl" indeholder en liste over
de kunder, hvor EU ikke godkender land/momsnummer.
Der kan eventuelt laves en Query, der automatisk sender listerne som e-mail til debitorbogholderen.

I listen med alle kunder vises resultatet af kontrollen (status), navn og adresse, der returneres fra EU, EU
RequestId samt det i ASPECT4 registrerede navn og adresse. RequestId er beviset på, at man har kontrol-
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leret VAT-nummeret, og hvis der IKKE kommer et RequestId retur, er det ikke OK, og dette kan skyldes, at
VIES-servicen ikke er kørende.
Bemærk: Der kommer ikke navn og adresse retur fra EU på tyske og spanske kunder. Man skal altså på
anden måde verificere, at kunden ikke har opgivet et forkert momsnummer.
Man kan sortere listen på statuskolonnen ved at klikke to gange på overskriften (se billede nedenfor) og
dermed få alle kunder med fejl vist øverst i listen. EG har ved samme lejlighed flyttet felterne informativ
ordresaldo, kundestatus og seneste fakturadato ud i venstre side af skærmen, og derved kan man i nedenstående eksempel se, at der er fire kunder med informativ ordresaldo, men også yderligere to kunder, der
har fået leveret varer i 2013.

I listen "Kunder med fejl" vises alle de kunder, hvor momsnummeret ikke blev godkendt. Hvis alle kunder i
et land afvises, skal initialerne for landet kontrolleres, eller man skal køre applikation 6550 igen, da det kan
skyldes, at servicen, der stilles til rådighed af EU og de forskellige EU-lande, ikke var tilgængelig på det pågældende tidspunkt.
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4.8

6552 Kontrol i forbindelse med ordreregistrering

Der er lavet et "stepping stone-link" til kontrollen, og derfor kan kontrollen anvendes i alle applikationer,
hvor kundenummer er
tilgængeligt for "Links".
Linket vil, indtil det er
brugt, skulle aktiveres
under "Links pr. funktion" eller "Links pr. kategori", men efter det
har været anvendt, vises det på "Startside"
under mest anvendte.

På kontrolbilledet vises status (OK/Error), navn og adresser, der returneres fra VIES-løsningen, samt kundens navneoplysninger fra ASPECT4.
4.9

Mulighed for at få vist billeder af varerne

Som en "tooltip"-funktion laves der udvalgte steder i løsningen mulighed for at se billeder af varen. Funktionen laves, så billederne hentes via en http-server, og det vil blive de samme billeder, der udnyttes i denne
funktion, som der udnyttes i Tekstil CRM og B2B-løsningen.
Funktionen med visning af billeder bliver lavet i lagerforespørgsel (6375), ordreregistreringen og kollektionsoversigten.
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5
5.1

Indkøb
Ved dannelse af bestillingsforslag kan der oprundes til kasseantal

Når der i disponeringssystemet arbejdes med stabelvarer, kan bestillingsforslagene automatisk blive rundet
op til hele kasser. Reglerne for afrundingen oprettes under anskaffelseshyppighederne i afsnit 8133, og
man har to muligheder, afhængig af hvordan man arbejder med anskaffelseshyppigheder. Hvis man ønsker
at købe ind fx hver 8 uge, kan man anvende kasseantal som "Fold af", eller hvis man fx har "minimum ordre quantity" til at stå i antal, således at man køber ind, når det er et behov på fx 500 stk. på tværs af størrelser, kan kasseantal anvendes, så bestillingsforslaget rundes op jf. kasseantallet.

6
6.1

Service
Optimering af skærmbilleder i returvaresystemet

I forbindelse med at kunderne nu fra deres mobiltelefoner kan oprettet reklamationer, er der tilføjet et billede af reklamation. Ved samme lejlighed er skærmbillederne blev gemmegået, så de præsentere sig bedre
i ASPECT4-klienten.

7 Nye funktioner på vej til release 4
I næste opdatering til ASPECT4 Tekstil frigives en ny frontend til B2B-løsningen, der IKKE anvender Flash.

8 Applikationer, der vil udgå i release 5
 Den Windows-baserede sælgerterminal
 E-novation B2B-løsningen
 Den Flash-baserede B2B-løsning.
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