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1 Indledning 

Denne beskrivelse af ASPECT4 Fashion release 7 gennemgår de nye funktioner i release 7. Nogle af funkti-

onerne er leveret i funktionsopdateringer til release 6, så I hurtigst muligt har kunnet få gavn af dem. Be-

skrivelsen er udarbejdet, så den er delt op i tværgående, stamdata, salg, lager og udgående logistik.  

Et vigtigt tema for branchen i release 6 og release 7 er onlinehandel. Undersøgelser viser, at branchen er 

udfordret af, at den traditionelle detailhandel falder kraftigt, mens onlinehandlen vinder frem, og I er derfor 

nødt til at beslutte, hvordan I vil tackle udfordringen. Med udviklingen af ASPECT4 release 7 har vi sammen 

med jer forsøgt at forbedre værktøjerne, der skal sikre, at I kan arbejde effektivt i onlineuniverset.  

 

 

2 Tværgående 

2.1 Attachments 

Vi lever i en digital verden, der gør det nemt for os at oprette og gemme digitale dokumenter, billeder, 

mails m.m. Der findes utallige muligheder for at opbevare disse dokumenter, hvilket også giver os den ud-

fordring, at vores dokumenter ofte er spredt flere forskellige steder (Outlook, netværksdrev, Dropbox, Te-

ams m.m.). Denne udfordring bliver der taget hånd om i ASPECT4 release 7 med funktionen Attachments. 

Her er det muligt at trække dokumenter ind i ASPECT4 og dermed vedhæfte dokumentet til informationer, 

der vises på skærmen.  

 

Som eksempel kan nævnes at vedhæfte en mail til en faktura. Her tager du blot fat i mailen i Outlook og 

trækker den ind et vilkårligt sted i den applikation, hvor fakturanummeret er angivet. Her vælges, hvilken 

type dokument der gemmes – i dette tilfælde vælges 'Mail til faktura' i pop-up-billedet. Herefter er det mu-

ligt at finde denne mail samtlige steder i ASPECT4, hvor fakturanummeret er angivet.  

 

 
 

Dokumenterne kan nemt findes frem igen via det nye ikon øverst i højre hjørne. 
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Dette dokument vil også være tilgængeligt i alle Finance-applikationer via bilagsnummeret (se mere under 

punkt 2.4) 

 

Et andet eksempel kan være at vedhæfte en aftale til kunden. Her trækkes aftalen blot ind på siden med 

kundenummeret, f.eks. applikation 2111. I eksemplet her har man valgt dokumentkategorien 'Kundeinfo'. 

 

 
 

Medmindre der er opsat autorisationsregler, vil det nu være muligt at finde dokumentet samtlige steder i 

ASPECT4, hvor kundenummeret er angivet. Går vi eksempelvis ind på kunden i applikation 6565 og klikker 

på clipsen i øverste højre hjørne: 

 

 
 

kan vi nu se, at dokumentet ligger på kunden, og har mulighed for at åbne dokumentet herfra.  
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Som standard vil følgende dokumentkategorier være inkluderet i release 7 – med mulighed for at oprette 

flere:  

• Faktura 

• Ordrebekræftelse 

• Plukseddel 

• Indkøbsordre (færdigvarer) 

• Indkøbsordre (råvarer) 

 

Disse dokumenter oprettes i ASPECT4 og kan findes igen i ASPECT4 via Attachment-clipsen som vist oven-

for eller via applikation 6381/6383 samt Stepping Stone-links hertil.  

  

2.2 Robotics 

Som et af hovedtemaerne i release 7 introduceres ASPECT4's egen udgave af RPA – Robotics Process Auto-

mation. Med robotter i ASPECT4 er der nu mulighed for at fjernstyre ASPECT4 Client og indlæse data fra 

Excel-ark, Business Connector, QueryManager osv. 

 

Robotten trænes til at udføre en opgave og kan ikke (som en bruger ville kunne) foretage vurderinger og 

valg i løbet af opgaveudførslen, hvilket er den helt store forskel eller begrænsning, om man vil.  

 

Robotter kan inddeles i to hovedtyper: 

• Automatiske robotter 

• Assisterede robotter 

 

Som udgangspunkt er robotter automatiske. Der er dog mulighed for, at enkelte trin i en robotafvikling kan 

defineres som "assisterede", hvilket betyder, at robotten skal "have hjælp". I praksis betyder det, at robot-

ten skal afvikles af brugeren og vil overtage brugerens ASPECT4 Client for de automatiske trin, men "over-

lade tastaturet", så at sige, for de assisterede trin til brugeren. 

 

Den nye applikation 0163 'Robotter' giver adgang til at arbejde med robotterne, herunder de gængse funk-

tioner som at oprette, redigere og slette robotter. Det er fra denne applikation, at robotterne 'trænes', hvil-

ket sker i en særlig tilstand, hvor brugerens betjeningsforløb optages og kan beriges med yderligere infor-

mation og instrukser undervejs. 
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Når man har trænet en robot, kan man som tidligere nævnt også lære den at læse et Excel-ark og placere 

de rigtige værdier i de rigtige felter, så man kan indlæse flere hundrede rækker med ét klik. 

Når det er oprettet, vil der blive vist en ny knap i den applikation, man har lavet sin robot i, under 'Tabel' 

fanen, der hedder 'Importér fra Excel'. 

 

 
 

Man finder derefter sit Excel-ark, som man vil importere, og kort tid efter er alle linjerne oprettet i 

ASPECT4. 

 

             
 

 

 

 



- 5 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Mulighed for import af konteringslinjer 

I forbindelse med håndtering af kreditorfakturaer (med OCR) i ASPECT4 Fashion kan man nu importere 

konteringen på en faktura. Det er f.eks. en fordel, når man får en faktura fra et benzinselskab og får en 

specifikation i et Excel-ark. Ud fra Excel-arket kan man via Query oprette posteringer på forskellige 

konti/dimensioner og automatisk importere dem som konteringslinjer. Funktionen kan også anvendes i for-

bindelse med telefonregninger og andre fakturaer, der automatisk kan fordeles på forskellige konti/dimen-

sioner. 

 

2.4 Visning af fakturaer fra ASPECT4-arkivet i Finance-applikationer 

I alle Finance-applikationer med bilag (Stepping Stone-nøgle, "VOUCHERNO") kan man nu få vist fakturaer, 

der er arkiveret i ASPECT4-arkivet. Første gang man vil anvende denne funktion i en applikation, skal man 

stille sig på linjen med bilaget og vælge "Links pr. funktion" og derefter "Dokumenter pr. bilag". Når en 

bruger én gang har gjort det, vil ikonet derefter blive vist på startsiden. 

 

 
 

 
 

2.5 Mail direkte fra visning af arkivdokumenter 

I release 7 er der implementeret en mulighed for at sende et dokument fra arkivet via mail. Når dokumen-

tet vises, kan man trykke på knappen "E-Mail", hvorefter man automatisk sendes til mailprogrammet, hvor-

fra man kan sende mailen med det vedhæftede dokument. 
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2.6 Oprydning i ASPECT4 Fashion-data 

I disse GDPR-tider er det vigtigt kun at opbevare de data, der er et arbejdsmæssigt behov for, og ikke op-

bevare dem længere end nødvendigt.  

 

For at lette jeres arbejde med 

at rydde op i gamle data er ap-

plikation 6554 og 6555 løbende 

blevet udvidet, og her i release 

7 er den blevet udbygget med 

mulighed for sletning af pc-ob-

jekter, der er arkiveret på 

ASPECT4-serverne, og for slet-

ning af arkiverede dokumenter. 

I opsæt af regler for sletning af 

pc-objekter kan man pr. 

mappe fortælle, hvor længe 

objekter skal gemmes. I op-

sætningen af regler for arkive-

rede dokumenter angiver man 

pr. dokumenttype, hvor længe dokumenter skal gemmes i arkivet. 

 

 

3 Stamdata 

3.1 Færdigvarekompositionen er udvidet til 5*20 eller 1*100 

Når der vedligeholdes færdigvarekompositioner i af-

snit 6621 i de generelle registre, kan teksten skrives 

som op til 5 dele af 20 tegn. Når de udskrives, kan 

man få løsningen til automatisk at sætte teksterne 

sammen, så de op til 5 dele vises i en tekst med 

komma imellem hver tekst og uden overflødige 

blanke tegn. 

Skydeknappen nederst skal angives til Ja, hvis de 5 

tekster står som på skærmbilleder, og de, når de an-

vendes, skal sættes sammen til en tekst. Hvis man vil 

fortsætte, som man tidligere har gjort, skal skyde-

knapperne angives til Nej. 
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4 Salg 

4.1 Udenlandske tegn i alle adressefelter 

Med den voksende internationalisering gennem onlinesalg og udenlandske datterselskaber er der opstået 

behov for at kunne håndtere udenlandske tegn i adresserne, og derfor er alle adressefelter i Fashion-løs-

ningen ændret til typen "unicode". På nedenstående billede kan I se, at navnet er "Frank Sørensen 衬衫", 

hvor "衬衫" må siges at være udenlandske tegn. Tegnene betyder for øvrigt "shirt". 
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4.2 Udenlandske tegn i de sprogafhængige varetekster 

For at understøtte den vok-

sende internationale handel, 

som bl.a. onlinesalg giver mu-

lighed for, kan der nu oprettes 

sprogafhængige varetekster 

med udenlandske tegn. Disse 

tegn udskrives på de eksterne 

dokumenter (ordrebekræftel-

ser, pluksedler, pakkesedler og 

fakturaer). 

 

 

 

 

 

4.3 Rollback efter massevedligeholdelse af salgsordrer 

Der er implementeret en logregistrering af alle opdate-

ringer, der sker med applikation 6235 "Ændring af 

salgsordre". Formålet er at kunne rulle ændringerne 

tilbage, hvis de ikke er korrekte. Vi har tidligere set ek-

sempler på, at man ved en fejl har rettet kundenum-

mer på alle salgsordrer, og med denne mulighed kan 

man nu let foretage en "undo". 

Når man starter applikationen, kan man indtaste en 

tekst, så kørslen let kan identificeres. I nedenstående 

eksempel har jeg rettet kundenummer på ordre 

2042644. 

 

 

 

 

 

 

Hvis jeg i foregående billede tryk-

ker på knappen "Vis kørsler", vises 

denne oversigt over de kørsler, 

der opfylder rekvisitionens betin-

gelser. Jeg har i dette billede mu-

lighed for at rulle alle opdateringer 

tilbage ved her at vælge "Roll-

back", eller jeg kan vælge "Vis" 

for at se, hvilke opdateringer der 

er foretaget. 
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Efter at jeg har 

valgt "Vis" i fo-

regående bil-

lede, vises alle 

de udførte op-

dateringer, og 

jeg kan fra 

dette billede fo-

retage en "roll-

back" af de en-

kelte opdaterin-

ger. 

 

4.4 CRM (iPad-ordreregistrering) 

Der kan nu registreres ordrer på pakkesortimenter i iPad-løsningen. Når pakkesortimentet oprettes i appli-

kation 6134, tilknyttes der et almindeligt varenummer som sortimentsvarenummer, og når der på iPad'en 

registreres en ordre på dette varenummer, oprettes der ordrelinjer på indholdet i pakkesortimentet. 

 

4.5 Onlinesalg 

4.5.1 Integration med globale markedspladser 

Via de nye "REST Services", der er en onlinebaseret kommunikationsmetode, er der implementeret en 

funktion, som snakker med Sello (se sello.io) og automatisk henter salgsordrer fra de markedspladser (bl.a. 

Miinto, CDON, fruugo, spartoo og Amazon), de integrerer til. I ASPECT4 behandles ordrer fra markedsplad-

serne på samme måde som ordrer fra egen webløsning. 

 

På dette område forventer vi, at der i den nærmeste fremtid bliver behov for yderligere integration omkring 

vareoplysninger, lagertal og lignende informationer. Den nuværende integration er lavet med Sello, men 

kan selvfølge også udvikles til andre portaler/markedspladser. 

 

4.5.2 Integration med kunders webshop 

Der er udarbejdet en adapter til ASPECT4 Business Connector, som betyder, at webordrer kan hentes ind 

via en fil.  

 

Denne funktion skal anvendes, når onlineintegrationen via WEB Services/REST Services bliver for kompleks. 

Den er tænkt til scenarier, hvor I ønsker at indgå partnerskaber med jeres kunder, så de fra deres webs-

hop kan markedsføre jeres varer og sælge varerne direkte fra jeres lager. Når webshoppen sælger varerne 

og afleverer ordren til jer, kan I pakke varerne og sende dem fra jeres lager direkte til kunden, så det frem-

står, som om de kommer direkte fra kundens webshop. 

 

Filintegrationen har de samme muligheder som onlineintegrationerne.     
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4.5.3 Arbejde med modtagelseslog og forbedret "fejlhåndtering" 

For at lette håndteringen af webordrer er der ud-

viklet en standardbaseret Query med navnet 

TEXBOL, som giver et overblik over de ordrer, der 

registreres som webordrer. Ordrerne medtages, 

uanset om de kommer via webservicen, via en por-

tal/markedsplads eller via Business Connector. 

 

I startvinduet kan man søge via shopnavn, we-

bordrenummer, ASPECT4-ordrenummer eller dato. 

Feltet, hvor der er svaret "Ja" til "Kun sekvens 1", 

medfører, at der kun vises 1 linje pr. ordrenummer, 

og det er sådan, vi anbefaler, at applikationen an-

vendes. Hvis der svares "Nej", vises der 3 linjer pr. 

ordre, og man kan se, hvordan ASPECT4 behandler 

ordren.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Når der trykkes "Enter" til rekvisitionen, vises en oversigt over de modtagne webordrer, og hvis en ordre er 

modtaget korrekt, vises ASPECT4-ordrenummer i den tilhørende kolonne. Hvis der står "Fejl" i kolonnen, 

kan man se, hvilke fejl der er tale om, ved at vælge funktionen "Fejl". 
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I listen med fejl står der en linje pr. eksiste-

rende fejl. I dette tilfælde er fejlen, at or-

dren tidligere er modtaget uden fejl, hvor-

for den ikke modtages igen. 

For at rette fejlen kan man evt. få web-

shoppen til at gensende ordren, men hvis 

dette ikke er muligt, kan man rette det, der 

er modtaget fra webshoppen, ved at trykke 

på linket "Ret og genimport af WEB ordre".  

 

Når man vil rette det, der er mod-

taget fra webshoppen, vises det, 

som man ser det i billedet til ven-

stre. Man kan rette det, man øn-

sker, og derefter trykke på knap-

pen "Godkend". 
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4.5.4 Forespørgsel på betalingstransaktioner 

Der er udviklet en ny applikation med nummer 8343. Den 

giver et overblik over alle betalingstransaktioner i forbin-

delse med webhandel. I startvinduet kan man afgrænse de 

transaktioner, man vil se. Der er et felt i rekvisitionen med 

navnet "Captura status", der fortæller, hvor langt transakti-

oner er i flowet. 

 

 

Når der trykkes Enter til rekvisitionen, kommer der en oversigt over de betalingstransaktioner, som opfylder 

afgrænsningerne. 

 

 
 

I oversigten kan man se transaktionerne. I dette tilfælde har jeg valgt status 9 til 9 (altså transaktioner, 

der er fejlbehæftede). Fra oversigten kan man via "Links" komme videre og f.eks. se dokumenter fra arki-

vet.  

 

4.5.5 Webordrer på "Pakker" 

Hvis man ønsker at sælge "pakker" bestående af f.eks. en trøje og en sparkedragt, der på lageret ligger 

som separate varer, til en samlet pris, er det nu muligt via det, der kaldes 6134-sortimenter. Pakkerne op-

rettes i applikation 6134 og deraf navnet.   

 

 

Status Beskrivelse 

0 Klar til capture. 

1 Afvist ved capture. 

2 Godkendt. Der skal endnu ikke udlignes. 

3  Godkendt. Der må udlignes. 

4 Fakturaen er forudbetalt. 

8  Der er udlignet. 

9 Der er sendt fejlmail i forbindelse med ud-

ligning. 
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5 Lager 

5.1 Intrastat-opdeling ud fra landet, hvor et lager er placeret 

Intrastat kan nu opdeles ud fra, hvilket land et lagernummer er placeret i. Hvis lager 0 er i Danmark, og 

lager 1 er i Tyskland, vil Intrastat blive opdelt i de 2 lande. Der er dog p.t. kun automatisk overførsel til 

Danmark.  

 

 

6 Udgående logistik 

6.1 WM-løsningen 

6.1.1 Tilbagemelding af plukket mængde 

Når man på lageret tilbagemelder plukket mængde i applikation 8221, kan man nu scanne stregkoden for 

et "Pakkesortiment" også kaldet 6134-sortiment. Hvis man scanner pakkens stregkode, tilbagemeldes alle 

varer, der indgår i pakken. 

 

6.1.2 Plukning via CrossPad (telefon/tablet) 

Som et alternativ til de bestående 5250-baserede håndterminaler kan 

vi nu anvende mobile enheder med CrossPad. Flere kunder har taget 

dette i brug. Nedenfor er et eksempel fra en tablet og fra en telefon. 

Der er ikke nogen krav til fabrikat af tablet eller telefon. 
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6.2 Integration til WEB Consignor 

Consignor-løsningen til udskrift af forsendelseslabels er nu tilgængelig i en web-baseret version – i mod-

sætning til "On-premises"-løsningen, hvor I som kunde selv har en server stående. Der er nu udviklet en 

funktion, så WEB Consignor kan anvendes sammen med standardintegration i ASPECT4 Fashion på samme 

måde som "On-premises"-løsningen og GLS Interline. 

 

6.3 Momsprocenter afhængigt af, hvor lageret er placeret 

Der er udviklet en ny mulighed til styring af momssatser ud fra landet, hvor lageret er placeret. Styring op-

rettes i afsnit 6123, og satsen er afhængig af bogføringsfirmaet, hvor lageret er placeret, og hvilket modta-

gerland der er tale om. Hvis der ikke er oprettet noget i det nye afsnit, anvendes den eksisterende angi-

velse af momsprocent på baggrund af modtagerlandet. Det er stadig kundens momskode, der afgør, om 

der skal moms på en kundes faktura. 

Hvis man har web-salg med momskode 8 (national moms), læses den nye momssats med lagerets land 

som modtagerland. Det betyder altså, at der løftes dansk moms af fakturaen, når der leveres fra det dan-

ske lager. Hvis der leveres til en dansk kunde med momskode 8 fra det tyske lager, løftes der tysk moms af 

fakturaen. 

 

6.4 Modtagelse af track & trace fra 3PL-leverandør (outsourcet lager)  

Der kan nu modtages oplysninger fra 3PL-leverandører (outsourcet lager) om, hvilke pakkenumre der er 

tildelt de afsendte pakker.  
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