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Indledning

ASPECT4 Trælast version 3 release 5 er en del af den samlede ASPECT4-release. Dette hæfte indeholder
beskrivelse af releasens betydning for ASPECT4 Trælast.
ASPECT4 release 5 tager ikke blot nummermæssigt, men også indholdsmæssigt fat, hvor release 4 slap.
Det dominerende indhold i ASPECT4 release 4 var mobilitet og den enkelhed, som præger mobile apps på
smartphones og tablets. Release 4 var også den ASPECT4-release, som har haft den hurtigste markedsudbredelse, og dialogen med ASPECT4-kunder har lært os, at kunder og brugere sætter stor pris på netop
enkelhed og på også at kunne tage så at sige forbrugervaner med sig ind i det professionelle virke.
En af disse forbrugervaner er muligheden for at benytte den foretrukne søgemaskine til globale informationer. Google-søgninger har sågar givet navn til et nyt udsagnsord, når vi "googler" os frem til det, som vi
leder efter. I ASPECT4-sammenhænge er vi inspireret af dette, og vi har noteret os, at vi som forbrugere
foretrækker søgemaskiner, der leverer enkelhed, hastighed og præcision. ASPECT4 release 5 tilbyder samme oplevelse og effektivitet – og nogle ekstra features – med ASPECT4 Insight Search.
Release 5 lanceres generelt under temaet ASPECT4 Insight, og ud over en stærk og effektiv søgning byder
ASPECT4 Insight også på andre former for indblik og overblik. En anden af de store nyheder er ASPECT4
Insight Infoboards – eller i korthed Infoboards. Infoboards er et nyt koncept til hurtigt og relevant overblik,
hvor væsentlige og relevante informationer om ASPECT4-forretningsobjekter præsenteres – i forhold til
brugskontekst. Disse oversigter, Infoboards, bygger videre på Stepping Stone-konceptet, som blev introduceret i ASPECT4 release 3.
Ud over ASPECT4 Insight er der også en række andre større eller mindre udvidelser og udbygninger af
ASPECT4, for eksempel i relation til ASPECT4 Client, mobilitetsplatformen EG CrossPad og rapporteringsværktøjet ASPECT4 QueryManager, hvor en række nyheder er i direkte forlængelse af temaet, som har til
hensigt at give brugerne bedre overblik og indblik som grundlag for både hurtigere og bedre forretningsmæssige beslutninger og procesunderstøttelse i dagligdagen.
Herudover indeholder releasen en bred vifte af ny funktionalitet under overskriften "Generel brugerfunktionalitet", hvor der er sat fokus på effektivisering og forenkling af arbejdsprocesser.
Præsentationshæftet indeholder de emner, som er udviklet til version 3 release 5, og enkelte af jer vil sikkert kunne nikke genkendende til nogle af emnerne, da de løbende er leveret i version 3 release 4, efterhånden som de er produceret.
Med version 3 release 5 er der fuld fokus på den grafiske overflade – ASPECT4 Client. Dette betyder, at ny
funktionalitet som udgangspunkt kun er indarbejdet i klienten og derfor kun i begrænset omfang vil være
at finde i 5250-versionen ("grøn skærm") af ASPECT4.
Releasen indeholder desuden en række databaseændringer, dels som følge af databaseudvidelser i forbindelse med krav fra omverdenen, dels i forbindelse med opgaver udviklet i releasen. Databaseændringerne
skal danne grundlag for de producerede nyudviklinger og den fremtidige udvikling, og dette betyder, at
selv om databasen er ændret, er det ikke ensbetydende med, at den programmæssige funktionalitet er taget i brug endnu.
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Effektivisering og procesoptimering

Temaet for ASPECT4 Trælast release 5 har været effektivisering og procesoptimering, hvor der er taget
udgangspunkt i ASPECT4 Trælasts branchepakke i forbindelse med udvikling af nye områder. Dette har betydet, at udgangspunktet, når der skulle udvikles nye områder i løsningen, har været branchepakkens procesbeskrivelse på dette område samt en beskrivelse af, hvilken effekt en ændring af løsningen har på den
pågældende proces. Dette sikrer en mere sammenhængende løsning, så der ikke bliver udviklet en række
"knopskydninger" i løsningen.

3

Dokumentation

Beskrivelse af ASPECT4 Trælast version 3 release 5 findes i flere dokumenter:
 Dette præsentationshæfte, som i hovedtræk beskriver indholdet i releasen
 Onlinehjælp, hvor der findes dokumentation på forskellige niveauer:
 Feltbeskrivelser
 Applikationsbeskrivelser
 Parameterbeskrivelser
 Beskrivelse af afsnit i de generelle registre
 Funktionsbeskrivelser.
Alle nye beskrivelser og ændringer til tidligere beskrivelser er kun tilgængelige via en browser.

4
4.1

Nye/ændrede funktioner – headlines
Chauffør-app og turplanlægning

Der er til release 5 udarbejdet en ny app og applikation til understøttelse af selve leveringsprocessen.
Turplanlægning og chauffør-appen bringer udbygning af logistikområdet i ASPECT4 Trælast et skridt videre
mod mere understøttelse af de forretningsprocesser, der findes på området. Der er til release 5 understøttelse af selve turplanlægningen og chaufførens arbejdsprocesser, når der skal leveres varer. Der er sammenhæng til pluk- og pakmodulerne, så der kan gives information om fx plukkestatus i processen.
Turplanlægning, applikation 6208, er ny i release 5 og er lavet til den medarbejder, som foretager selve
turplanlægningen. Medarbejderen opretter en tur i applikationen og registrerer turnummer, hvilken bil der
benyttes, hvilken chauffør der skal køre turen, og hvilken leveringsdato der skal benyttes. Herefter scannes
ordre-/følgesedler og rekvisitioner ind i den rækkefølge, som man ønsker turen leveret/afhentet i. Man kan
naturligvis ændre rækkefølgen, hvis man ønsker det. Applikationen viser også aktuel status på turen og aktuel status på den enkelte sag/rekvisition. Ud over dette vises også, om der er farlig gods på turen. Hvis
man benytter kørsel fra flere afdelinger eller firmaer, er der naturligvis også mulighed for at knytte ordrer/rekvisitioner til turen fra andre steder.
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Applikation 6208, turplanlægning, kan også benyttes som visningsapplikation, så andre i organisationen
kan følge med i status på en tur helt ned på den enkelte sag/rekvisition. Det fx kan give en salgsafdeling
vigtig viden om, hvor på turen chaufføren befinder sig, eller om en given sag er læsset på lastbilen, og
hvem der evt. kører lastbilen.
Der er udarbejdet en chauffør-app, som skal understøtte chaufførens lastnings- og leveringsproces. Når
chaufføren har valgt sin tur, kan han se totalinformation om turen, såsom vægt og rumfang i forhold til bilens kapacitet, antal leveringer og afhentninger. Fra turinformationen vises den eller de leveringer og afhentninger, der skal foretages på turen, i den rækkefølge det skal ske. Chaufføren har naturligvis mulighed
for at ændre rækkefølgen, hvis der opstår behov for det.
På de enkelte sager/rekvisitioner får han nyttig viden om ordren eller rekvisitionen, bl.a. leveringsadresse
med mulighed for navigation. Herudover fremgår sagens/rekvisitionens kontaktoplysninger i form af telefonnr. og e-mailadresse på relevante personer, herunder også sagsbehandleren, som kan benyttes i appen,
så man nemt og enkelt kan komme i kontakt med relevante personer. Desuden er der følgende nyttige
funktioner i appen:
















Registrering af placering på lastbil
Registrering af, at bilen er kørt
Registrering af, at en ordre/rekvisition er leveret/afhentet
Mulighed for underskrift
Mulighed for at knytte billeder til sagen/rekvisitionen for ekstra dokumentation
Visning af, om der er farlig gods på sagen/rekvisitionen
Visning af besked fra sagsbehandler til chauffør
Visning af ekstra forsendelsestekst
Visning af bemærkningstekst
Antal kolli til sagen
Sagens placering på lageret (lokation)
Mulighed for advisering af kunden inden levering
Mulighed for tilføjelse af fx krantid på sagen
Mulighed for tilføjelse af paller/fragt på sagen
Mulighed for registrering af returpaller på sagen.

Til applikation 6201 og 7201 er der blevet mulighed for at tilknytte en ekstra leveringskommentar, der kan
være en længere tekst, som er information til chaufføren om leveringen/afhentningen. Kommentarteksten
vises i chauffør-appen.
I forbindelse med planlægning af turene er der behov for at kunne følge med i plukkestatus på de enkelte
sager, hvilket med fordel kan ses i applikation 6382, ordreovervågning, hvor man bl.a. kan se plukkestatus
helt ned på den enkelte ordrelinje.
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Chauffør-app på tablet
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Oversigt over turen med mulighed for navigation og ændring af rækkefølge:
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Den enkelte levering/afhentning:
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Kundeinformation og mulighed for advisering:
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Indbygget navigation til leveringsadressen:
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Nogle eksempler fra en smartphone:
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6208 – turoversigt og turplanlægning:

6208 – den enkelte tur:
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6382 – viser plukkestatus bl.a. pr. tur:

4.2

Genopret slettet ordre

Via ny funktionstast (F19) er det nu muligt fra applikation 6201 at genoprette en slettet sag, så længe at
data (ordreoplysninger) er til rådighed – det vil sige, indtil applikation 6299 har slettet ordren helt.
Ved genopretning af ordren fjernes eventuelle henvisninger til rekvisition, og eventuelle pakketræslinjer
(også plukket fra pakke) vil fortsat være slettemarkerede, da disse jo kan være solgt på andre ordrer i mellemtiden.

Sagen genoprettes med ordrekode '1' = Tilbud.
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4.3

Splitview

Splitview-funktionen, som er udviklet til release 5, er en funktion, hvor der er mulighed for at tilpasse tabeller, så man, når man har mange kolonner og ønsker at se mere information om den enkelte række, kan
vælge at få vist nogle af kolonnerne i denne splitview-funktion. Her er et eksempel fra applikation 7176:

Splitview-funktionen kan benyttes i alle tabeller og er især velegnet i tabeller med mange kolonner, så man
derved kan slippe for at scrolle vertikalt for at se indholdet på en række. Vi henviser til beskrivelsen vedrørende ASPECT4 Foundation release 5 for yderligere dokumentation.
4.4

Infografik

Infografik er en ny funktion til visning af nøgletal både i Client og på CrossPad (smartphone og tablet).
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Her er et eksempel fra applikation 6201, som viser salg fordelt på måneder:

Samme infografik på tablet i vareinfo-appen:
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4.5

Insight Search

Insight Search er den nye søgemotor i ASPECT4 release 5, og til Trælast vil der (ud over dem, der findes i
AKS og ØKO) blive mulighed for bl.a. at søge på:






Byggeplads
Kunde
Leverandør
Vare
Kundekort.

Vi henviser til beskrivelsen vedrørende ASPECT4 Foundation release 5 for yderligere information om denne
søgemulighed.
4.6

Udvidelse af mængdepriser i VAMU

For at kunne benytte mængdeafhængige købspriser fra VAMU er der taget udgangspunkt i den nuværende
leverandørmaster. Den udvides med ekstra felter til håndtering af op til 3 mængder og 3 købspriser. Første
grænse er den nuværende løsning, hvor VAMU-købsprisen placeres i [VBAKPD] alternativ købspris, og herefter kan kalkulationsprogrammet benytte den. De 2 øvrige mængde- og købspriser er udvidet i databasen,
så disse oplysninger kan benyttes på lige fod med alternativ købspris.
Applikation 7152 udvides ligeledes, så der er mulighed for visning og vedligeholdelse af de nye mængdeog alternative købspriser.
Herudover er der ændret i kalkulationsprogrammet, så det er muligt at vælge, hvilken af de 3 købspriser
der skal benyttes som grundlag for kalkulationen. Dette kan man styre på de enkelte kalkulationselementer.
Der er desuden udarbejdet en ny applikation (7992), der kan fjerne eller tilføje rabatnummer på VAMUvarer under en vis dækningsgradsprocent. Via en 0128-parameter indtastes den ønskede dækningsgradsprocent, som skal være grænsen for de VAMU-varer, hvor rabatnummer skal fjernes. Herefter gennemløber
applikationen alle aktive (ej slettede) VAMU-varer, og på de varer, som er under grænsen, fjernes rabatnummeret. I gennemløbet kontrolleres det også, om der er aktive VAMU-varer, hvor rabatnummer er 0, og
dækningsgraden er over grænsen fra 0128-parameteren. Hvis det er tilfældet, tilføjes sidst anvendte rabatnummer eller rabatnummeret, som er indtastet som en 0128-parameter til applikationen. Til dette benyttes den nye RABLOGT1-fil.
4.7

Dan rekvisition i anden forretning

Der er etableret mulighed for at danne en skafferekvisition i et andet koncern/firmaforhold og stadig fastholde sammenknytningen til ordren – dette er for at kunne understøtte, at man fx har et distributionslager,
som ligger i et andet koncern/firmaforhold end ordren. Åbningen mellem de to firmaer sker ved dannelse af
rekvisitionen i applikation 7203 fra 6201, hvis der er valgt et leveringssted i andet koncern/firma.
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For at understøtte denne funktionalitet er der i en lang række applikationer og udskrifter lavet visning af
rekvisitionens og ordrens tilhørsforhold, hvis denne er forskellig fra eget koncern/firma. Dette har betydet
udvidelse af alle filer, hvor der er henvisning fra en ordre til en rekvisition eller omvendt, helt fra ordre til
salgsstatistik og fra rekvisition til købsstatistik.
Illustration af flow:
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4.8

Samlast

Der er udarbejdet mulighed for at benytte samlast-ordning på rekvisitioner, hvorved man kan samle et antal rekvisitioner til samme leverandør, så det er muligt for leverandøren at samle forsendelserne i én leverance. Løsningen baserer sig på rekvisitionens leveringsdato og på, om man ønsker at gemme rekvisitionen
til samlast. Hvis den er gemt til samlast, kan indkøberen afsende rekvisitionerne samlet til leverandøren.
Hvis rekvisitionen ikke er afsendt inden seneste bestillingsdato (leveringsdato – leadtime), sørger systemet
for, at rekvisitionen automatisk afsendes til leverandøren.
4.9

Opfølgning på tilbud

I forbindelse med et integrationsprojekt til Microsoft CRM er der udarbejdet mulighed for at angive ekstra
oplysninger i forbindelse med behandling af tilbud i ASPECT4. Oplysningerne kan benyttes uafhængigt af
integrationen til Microsoft CRM-løsningen.
Via opsæt i følgende afsnit:

kan man bestemme, hvilke typer og statusser der skal være på tilbuddet.

Der er til sagsoversigten i 6802 mulighed for at udsøge på status og type.

- 16 -

4.10

Leverandørsamhandel og ankomstregistrering/varemodtagelse

Til effektivisering af varemodtagelses- og fakturagodkendelsesprocessen er der udarbejdet mulighed for pr.
leverandør at definere, hvordan samarbejdet med leverandøren vedrørende leverancer fungerer, hvordan
leverancer skal håndteres, og hvordan disse skal varemodtages.

4.10.1

Applikation 7K30 Leverandørsamhandel
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Her defineres og vedligeholdes, hvilke kriterier der gælder for den enkelte leverandør. Disse aftaler kan
gælde for hver kombination af koncern/firma/butiksgruppe/sted.
Der er blandt andet mulighed for følgende opsætning:
 Automatisk varemodtagelse
Automatisk varemodtagelse vil foregå i applikation 7228, efter at der er udført ankomstregistrering. Ellers kan varemodtagelsen udføres manuelt.
 %-afvigelser for paller/fragt, priser eller mængder
Der kan angives grænser for positiv/negativ afvigelse for mængder, priser, paller eller fragt. Hvis disse
grænser overskrides, kan dette igangsætte et workflow, hvor varemodtagelsen kan efterbehandles.
 Stikprøvekontrol
Der er mulighed for at angive et eller flere datointervaller for stikprøvekontrol og kontrollens hyppighed.
Dette vil overstyre automatisk varemodtagelse, som i stedet vil skulle foretages manuelt.
 Anvendelse af fragttabel, palletabel
Det kan for leverandøren forlods angives, hvilke omkostningsvarer der anvendes. Disse kan registreres
ved ankomstregistreringen og overføres til rekvisitionen som varelinjer.
 Opdatering af kundeordrer
Hvis der er tilknyttet en kundeordre, kan mængder og kostpriser opdateres ved varemodtagelsen.
 Pallebytning
Ved tilvalg af pallebytning er der i ankomstregistreringen mulighed for at registrere, at der er udført pallebytning. Brugeren bliver gjort opmærksom på, at der er pallebytning.
 Restordre
Tilvalg af, om restordre er tilladt for denne leverandør. Hvis dette ikke er tilfældet, og der alligevel varemodtages med restleverance, kan det igangsætte et workflow til opfølgning.
 EDI-følgeseddel/-faktura fra leverandøren
Hvis der modtages EDI fra leverandøren, kan leveringsoplysningerne anvendes til varemodtagelsen. Ved
automatisk varemodtagelse anvendes disse uden videre. Ved manuel varemodtagelse anvendes mængderne som forslag til varemodtageren, der bliver gjort opmærksom på dette.

Øvrige funktioner i applikationen
 Opret
Oprettelse af samhandelsaftaler sker i et separat skærmbillede, hvor parametre kan udfyldes. Når samhandelsaftalen er oprettet, kan parametrene efterfølgende vedligeholdes i tabellen.
 Udsøgning
Udsøgning kan ske ved F7, som giver mulighed for at udsøge på koncern, butiksgruppe, firma, sted eller
leverandør.
 Fragt/palle
Ved valg af fragt/palle vises i et skærmbillede, hvilke af disse varer der findes. Tabeller over fragt eller
pallevarer kan vedligeholdes her.
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 Rediger stikprøvefrekvenser
Stikprøvefrekvenser vedligeholdes i eget skærmbillede. Der kan oprettes et antal stikprøver gældende i
et datointerval med en given stikprøvefrekvens.

4.10.2

Applikation 7228 Ankomstoversigt

I ankomstoversigten er der mulighed for at udføre én eller flere af følgende handlinger:
 Ankomstregistrering
Ankomstregistreringen skal altid udføres som det første, inden der kan udføres varemodtagelse.
 Varemodtagelse
Varemodtagelsen kan udføres automatisk eller manuelt. Ved stikprøvekontrol eller skaffevareordre skal
varemodtagelse altid foretages manuelt.
 Efterbehandling
Der kan være varer, som kræver efterbehandling. Hvis dette er tilfældet, skal efterbehandlingen udføres, for at rekvisitionen betragtes som varemodtaget.
 Genåbning af rekvisition
Hvis der er fuldt varemodtaget en mængde, der er mindre end den bestilte, kan rekvisitionen genåbnes.
 Udskrive bilag
Inden varemodtagelsen er der mulighed for at udskrive adresselabel, pakkelabels eller en varemodtagelsesliste.
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 Placering
Ved skaffevareordrer er der mulighed for at placere varerne på lokationer og udskrive et antal tilhørende labels.

Øvrige funktioner i applikationen
 Udsøgning
Der er mulighed for at søge på EAN-nummer, varegruppe og varenummer, leverandørnummer, rekvisitionsnummer, datointerval eller kreditnotaer.
 Vis alle
Når man går ind i applikationen, vises default de rekvisitioner, der til og med dags dato ikke er varemodtaget. Ved valg af 'Vis alle' vises også varemodtagne og slettede rekvisitioner i oversigten.
 Næste handling
Ved valg af 'Næste handling' udføres i rækkefølge ankomstregistrering, varemodtagelse eller efterbehandling.
 Rekvisitionsnummerkontrol
For den rekvisition, der er valgt i tabellen, er der adgang til applikation 7384.
 Leverandøroplysninger
For den leverandør, der er valgt i tabellen, kan der vises stamoplysninger. Det er parameterstyret, hvilken applikation der anvendes til dette.

Ved ankomstregistrering er det muligt at registrere et antal paller, som vil blive overført til rekvisitionen.
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Efter ankomstregistreringen er det muligt at udføre varemodtagelsen. Det er den kendte varemodtagelse,
der udføres fra 7228. Når varemodtagelsen er gennemført, helt eller delvist, er der mulighed for at udføre
efterbehandling (fx Strapex), udskrivning af labels og placering af skaffevarer.
Efterbehandling udføres for varer, der har en kode for dette på varens stamoplysninger. Det kan fx være
montering af tyverisikring. For hver vare er der mulighed for op til 10 forskellige koder for efterbehandling.
På rekvisitioner, hvor der er tilknyttet en kundeordre, kan der udskrives labels til markering af varerne, og
der kan anvendes lokationer til placering af skaffevarerne indtil levering/afhentning. Disse lokationer anvendes alene til dette formål og vedligeholdes i en separat applikation og har dermed intet at gøre med
den kendte lokationsstyring i ASPECT4 Trælast.
Ankomstregistreringen er også udarbejdet som app til smartphone. I appen udføres ankomstregistrering
inkl. eventuel palleregistrering og varemodtagelse med eventuel finkontrol. De øvrige funktioner udføres i
applikation 7228.
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Oversigten over 'Ej varemodtagne rekvisitioner'. Det er anført, at der skal foretages pallebytning.
Ved valg af rekvisition vises et overblik over leverancen. Her skal man som det første ankomstregistrere.
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Ved ankomstregistrering skal der angives antal kolli og paller. Palleoversigt og leverandøroplysninger kan
vises. Der returneres automatisk til forrige billede, hvor varemodtagelse vælges.
Oversigt over varelinjer til varemodtagelse. Der kan foretages automatisk varemodtagelse, som skal godkendes. Manuelt varemodtages én linje ad gangen ved at vælge den.
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Her angives det antal enheder, der varemodtages, og om der er restordre. Ved klik på OK returneres til forrige billede.
Her vises eventuelle afvigelser i forhold til bestilt antal. Ved OK kan varemodtagelsen godkendes, og der returneres automatisk til oversigten over ej varemodtagne rekvisitioner.

4.10.3

Applikation 7994 Automatisk fremskrivning af leveringsdato

Hvis en rekvisitions leveringsdato er overskredet, kan man afvikle denne applikation for at fremdatere rekvisitionen. Dvs. leveringsdatoen skrives én dag frem. Når der er fremskrevet x antal gange, startes der automatisk et workflow til behandling af rekvisitionen.
Via 128-parameter bestemmes det, hvor mange gange en rekvisition må fremskrives, evt. kalender, og
hvilke leveringsmåder der fremskrives. Applikationen kan også afvikles via robotten.
Workflow til opfølgning på samhandel, ankomstregistrering og skaffevareordrer m.m.
Der er i ASPECT4 etableret en række workflows som opfølgningsværktøjer.
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4.10.4

7W21 Ordrebekræftelse fra leverandør

Giver indkøber mulighed for at behandle fejl på elektronisk eller indscannet ordrebekræftelse/følgeseddel/
faktura fra leverandør. Der dannes automatisk en opgave i ASPECT4 Workflow Management-opgavelisten
(applikation 0X50) pr. rekvisition med fejl. Opgaven sendes automatisk til varebestilleren, dvs. sagsbehandleren på rekvisitionen.

Fra workflow er der mulighed for, via systemlink, at tilrette eventuelle fejl på rekvisitionen og at vedligeholde en kundeordre i sagsregistrering, hvis der er en tilknyttet ordre. Endvidere er der mulighed for at varemodtage fra workflow, hvis dette mangler, eller at se, hvilke differencer der er i varemodtagelsen.
Vedligehold fejl på rekvisition kalder en cockpit-applikation (7701), som tager udgangspunkt i rekvisitionen
og viser, hvilke fejlsituationer der skal håndteres, og eventuelt en tilhørende kundesag og den arkiverede
rekvisition. Der er mulighed for at vedligeholde rekvisition og rekvisitionslinjer.
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4.10.5

7W24 Opfølgning på parkerede rekvisitioner

Automatisk frigivelse af parkerede rekvisitioner, når bestillingsdato er nået.

4.10.6

7W25 Skaffeordrematch

Sagsbehandler bliver gjort opmærksom på, at der er rekvisitioner med skaffeordrer tilknyttet, hvor der er
en eller flere fejl ved match. Der er mulighed for at få detaljeret overblik over linjer med fejl og mulighed
for manuel behandling af kundesagen.
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Fra workflow er der adgang til sagsregistreringen for at korrigere ordrelinjerne i forhold til varemodtagelsen.

4.10.7

7W26 Fremdatering af leveringsdato

Varebestiller bliver gjort opmærksom på, at grænse for fremdatering af leveringsdato på ikke-varemodtaget rekvisition er overskredet.

Varebestilleren får endvidere besked, når der er en kundesag tilknyttet rekvisitionen, hvorved leveringsdato
ikke kan fremdateres.
Der er mulighed for manuel behandling af rekvisitionen.
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4.10.8

7W27 Afvigelser i varemodtagelse på skaffeordre

Sagsbehandler bliver gjort opmærksom på, at der er afvigelser i varemodtagelsen af varer på skaffeordre
med mulighed for manuel behandling af kundesagen.

Der er link fra workflow til sagsregistrering for videre behandling af kundesagen.

4.10.9

7W28 Avanceregulering af kontantsalg

Sagsbehandler bliver gjort opmærksom på, at der er skaffeordre, hvor der ikke kan dannes korrektionsordre (avanceregulering), da grænseværdi er overskredet, og får mulighed for manuel behandling af kundesag.

4.10.10 7W29 Restordre ved ordrebekræftelse fra leverandør
Indkøber bliver gjort opmærksom på, at der er varemodtaget restordre, men at restordre ikke er tilladt
ifølge leverandøraftaler.

4.10.11 7W30 Ændring af købspris
Varevedligeholderen bliver gjort opmærksom på, at varens købspris eller kampagnekøbspris er ændret, og
får mulighed for at rette varens købspris/kampagnepris samt rette priser på rekvisitioner og købskladder.
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4.11

FIFO-lageropgørelse

Der er udviklet en ny funktionalitet til ASPECT4 Trælast, hvormed man har mulighed for at foretage en lageropgørelse ud fra FIFO-princip. Lageropgørelsen foretages pr. lagersted, men via en samlegruppe kan
man samle flere lagersteder og samtidig udpege ét sted som administrator af samlegruppen.
Med udgangspunkt i lagerbeholdning på opgørelsesdatoen foretager systemet et gennemløb af købslinjer
pr. varenummer og beregner en FIFO-værdi pr. vare på den gemte lagerbeholdning. Lagerbeholdningen vil
desuden blive justeret for eventuelle "svømmende varer", som på opgørelsesdatoen har medført en lagerbevægelse, men som endnu ikke er bogført.
Sammen med beregningen af varens FIFO-værdi foretages der også en opsamling af periodens salg (bogført kostværdi), køb (bogført købsværdi) og eventuel lagerkorrektion (bogført kostværdi). Via disse oplysninger og med udgangspunkt i varens primo lagerværdi beregnes der en ultimo lagerværdi, som svarer til
den regnskabsmæssige, bogførte ultimo lagerværdi. Ved opstart af FIFO dannes varens primo lagerværdi
ud fra en total statusoptælling og værdisætning af varelageret. Herefter vil primo lagerværdi fremover være ultimo lagerværdi fra foregående FIFO-opgørelse.
Ud fra den beregnede FIFO-værdi på opgørelsesdatoen og den regnskabsmæssige, bogførte ultimo lagerværdi beregner FIFO-opgørelsen en lagerkorrektion som forskellen mellem disse to tal pr. varenummer.
FIFO-opgørelsen danner samtidig en værdiopgørelse af "svømmende varer" delt op på køb og salg. Endvidere kan FIFO-opgørelsen beregne et beløb til hensættelse til svind. På baggrund af svindprocenter pr. lagersted og varegruppe beregnes beløbet ud fra periodens salg (bogført kostværdi).
Efter at FIFO-opgørelsen er dannet, har man mulighed for at kalde en applikation og derpå danne sig et
overblik over de beregnede oplysninger eller foretage søgning på varer med uforholdsmæssig stor korrektion. Man har desuden mulighed for at foretage ændring i den beregnede korrektion mellem FIFO-værdien
og den regnskabsmæssige, bogførte ultimo lagerværdi. Til sidst godkendes FIFO-opgørelsen, og der foretages en automatisk bogføring af FIFO-korrektion, værdi af svømmende varer og eventuel hensættelse til
svind.

4.11.1

Afvikling af FIFO-opgørelse

Selve FIFO-opgørelsen afvikles via applikation 7956. Det er også via applikation 7956, at man opretter
samlegrupper og angiver, hvilke lagersteder der skal tilknyttes samlegruppen. Under oprettelsen af samlegrupper skal der også tages stilling til nogle overordnede parametre for FIFO-opgørelsen.
Bestilling af FIFO-opgørelse:

- 29 -

Som tidligere nævnt skal første kørsel køres som en "Opstartskørsel", hvortil der skal være tilknyttet en total, værdiansat statusoptælling pr. lagersted.
Herefter benyttes applikationen til at få afviklet de månedlige "Ultimokørsler". En "Ultimokørsel" kan også
afvikles som en "Simuleringskørsel", der eventuelt kan afgrænses på varegruppe/-nummer eller på leverandør. En "Simuleringskørsel" afviger ikke fra en normal "Ultimokørsel", men en "Simuleringskørsel" kan
ikke godkendes og bogføres. En "Simuleringskørsel" kan benyttes til at skabe sig et overblik over eventuelle
fejlregistreringer, der bevirker store FIFO-korrektioner, så man eventuelt kan reagere på disse inden den
endelige "Ultimokørsel".

4.11.2

Arbejd med FIFO-opgørelse

Via applikation 7960 kan man foretage opslag i den enkelte FIFO-opgørelse, og man kan ligeledes korrigere
og bogføre den aktuelle "Ultimokørsel". Første billede viser et overblik over de foretagne FIFO-opgørelser,
og hvilken status de har. Nyeste FIFO-opgørelse vises øverst:

Herfra kan man så udvælge en FIFO-opgørelse og se på oplysningerne, der ligger gemt på FIFO-opgørelsen. Oplysningerne er efterfølgende opbygget i nogle niveauer og sektioner, som man kan arbejde med
afhængigt af det, man ønsker oplysninger om.
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

Samlet sum for udvalgt FIFO-opgørelse med opdeling pr. lagersted
Samlet sum for udvalgt lagersted med opdeling pr. varegruppe
Samlet sum for udvalgt lagersted/varegruppe med opdeling pr. varenummer.

De enkelte niveauer er automatisk sorteret, således at linjer med størst FIFO-korrektion vises øverst.
Via sektionsopbygningen kan man sammensætte de oplysninger, man får vist på det aktuelle niveau.
Via søgefunktionen kan man på tværs af lagerstederne i FIFO-opgørelsen foretage en søgning på eksempelvis fra-/til-reguleringsprocent (FIFO-opgørelsen beregner selv den procentvise forskel mellem FIFOværdien og den regnskabsmæssige, bogførte ultimo lagerværdi).

Søgningen viser resultatet på varenummerniveau på tværs af varegrupper og FIFO-opgørelsens lagersteder.
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Oplysninger på niveau 1:

Oplysninger på niveau 2:

Oplysninger på niveau 3:

Idet den viste FIFO-opgørelse er bogført, er kolonnerne "Årsagskode" og "Årsagstekst" automatisk udfyldt
og lukket for indtastning. Hvis opgørelsen ikke var bogført, ville disse 2 kolonner ikke være udfyldt, men
være åbne for indtastning. Kolonnen "Ønsket regulering" ville ligeledes være åben for ændring af reguleringsbeløb.
De viste oplysninger på niveau 3 er udvalgt som de oplysninger, der som udgangspunkt vises. Som tidligere nævnt kan man via sektionsskift få vist oplysninger. I nedestående eksempel på visning af yderligere oplysninger vises enhedspriser på den beregnede FIFO-pris i forhold til varens aktuelle priser.
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På niveau 3 har man desuden mulighed for at få vist de oplysninger, der ligger til grund for FIFO-værdien
og for beregningen af "svømmende varer" på køb og salg.
Eksempel på visning af beregnet FIFO-værdi:

Eksempel på visning af grundlag for "svømmende varer" på henholdsvis salg og køb:
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4.11.3

Kalkulation af hjemtagelsesomkostning

For at få eventuelle hjemtagelsesomkostninger med i varens FIFO-værdi er der udviklet et modul, som er
en udvidelse til varens normale salgs-/kostpriskalkulation.
På samme vis som salgs-/kostpriskalkulationen benytter man elementer, som via varens vægt/rumfang eller angiven enhed foretager en beregning af en forventet hjemtagelsesomkostning. Kalkulationen foretages
på købstidspunktet og gemmes på købsstatistikken. Forinden foretages der en kontrol mod eventuelle frankogrænser på leverandøraftalen, og der kalkuleres kun hjemtagelsesomkostning, hvis købet ligger under
frankogrænsen, eller der ikke findes en leveringsbetingelse.
Idet hjemtagelsesomkostningen gemmes pr. købslinje i købsstatistikken, kan den hjemtagelsesomkostning,
som er tilknyttet de købslinjer, der dækker varens lagerbeholdning, dermed medtages.
4.12

Workflow

Der er til release 5 udarbejdet en række nye workflows, og enkelte eksisterende workflows er ændret, så
de overholder den struktur, vi har for standardworkflows i ASPECT4 Trælast.
Her er en komplet oversigt over, hvilke standardworkflows til ASPECT4 Trælast der er tilgængelige fra og
med release 5. Vi henviser til hjælpebeskrivelserne i ASPECT4 eller til inspirationskataloget fra ASPECT4
Day 2015 for øvrige workflowbeskrivelser. Workflows markeret med grønt er nye i release 5.
Appl.
6W01
6W02

Skabelon
Opfølgning på ikke sendte
leverancer
Opfølgning på tilbud

Formål
Overvågning af ordrekladder til levering fra lager, som ikke er blevet udskrevet.
Det er oftest op til den enkelte sælger at få fulgt op på de tilbud,
der er ude hos jeres kunder. Det betyder, at der er en risiko for,
at mange af de tilbud, der ligger hos kunderne, ikke får en effektiv
opfølgning. Dette workflow automatiserer processen for opfølgning på tilbud. Ud fra fastsatte kriterier, såsom beløbsgrænse og
tidshorisont, kan alle sælgere nu få besked om, hvornår der skal
følges op på et tilbud.
Du får:

6W03

Opfølgning på udløbsdato
på kreditmaksimum

 Et effektivt værktøj til opfølgning på tilbud
 Mulighed for højere ordretilgang på samme tilbudsmasse.
Workflowet skal overvåge udløbsdato på kreditmaks. på kunder
(især byggekonto-kunder). Når udløbsdato nærmer sig, skal der
sendes besked til trælastchef eller sælger, som vurderer udløbsdato og kreditmaks. på kunden. Hvis udløbsdato og/eller kreditmaks.
på kunden ønskes ændret, sendes ændringsanmodning til økonomiafdelingen. Økonomiafdelingen afviser eller godkender ændringen og giver besked tilbage til trælastchef/sælger, som herefter
informerer kunden om ny status.
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Appl.

6W04

Skabelon

Tjek af kalendere

Formål
Du opnår:
 At du er på forkant med udløbsdatoen på kreditmaksimum
 Mulighed for at handle, inden kreditmaks. træder i kraft
 At kunden oplever, at du har 100 % styr på kundens projekt.
Dette workflow er tiltænkt den systemansvarlige. Hvis der i systemet mangler kalender for følgende områder: 0211, 0H11 og
7603 i år og et år frem, vil dette starte et workflow. Det vil fra
workflowet via en systemknap være muligt at gå direkte ind på et
af de tre områder for at sætte en ny kalender op.
Du får:

6W05

Kreditmaks. overvågning

 Ingen stop i forretningskritiske applikationer ved årsskiftet
 Bedre styring for it-administratoren.
Kreditmaks.-overvågning giver dig hurtigt overblik over dine kunders kreditmaks., så du kan handle hurtigt og professionelt. Dette
workflow overvåger dine kunders kreditmaks. og giver dig besked,
inden kunden når sit kreditmaks.
Du opnår:

7W06

Uafsendte rekvisitioner

 En effektiv kreditmaks.-overvågning
 Mulighed for at agere, inden kunden har nået sit kreditmaks.
 At undgå ordrer, der strander på dit lager på grund af, at kreditmaks. er nået.
Med dette workflow sikres, at rekvisition på de varer, der er bestilt
i systemet, også sendes til leverandøren. Hvis der ligger en uafsendt rekvisition i en given tid, skal nogen adviseres om, at rekvisitionen ikke er afsendt til leverandøren. Du bestemmer selv,
hvornår der skal adviseres. Der tjekkes på rekvisitionskoden. Når
den ansvarlige person får opgaven, vil det være muligt at gå direkte fra opgaven over i applikation 7201.
Du opnår:

7W07

Sletning af rekvisitioner

 At alle rekvisitioner sendes til tiden
 Højere omsætning pga. færre fejl
 Større kundetilfredshed.
Det sker af og til, at en rekvisition bliver slettet, selvom der er tilknyttet en kundeordre. Det betyder, at kunden aldrig får besked
om, at hans vare er hjemkommet. Dette workflow sikrer, at trælastens kunder ikke venter forgæves på en vare, hvor rekvisitionen
er slettet. Der startes ét workflow pr. rekvisition/ordre.
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Appl.

7W08
6W10

7W11

Skabelon

Opfølgning på leveringsdato på rekvisition
Advisering ved uudnyttet
kreditmaksimum

Difference i varemodtagelse

Formål
Du får:
 Ingen tidsspilde ved eftersøgning af slettede ordrer og rekvisitioner
 Ingen tidsspilde ved varemodtagelse pga. manglende rekvisitioner
 Fanget fejlene i arbejdsprocessen ved salg, indkøb og varemodtagelse.
Overvågning af aktive og ikkebogførte rekvisitioner, hvor leveringsdatoen er overskredet.
Uudnyttet kreditmaks. hjælper dig med at få et overblik over de
kunder, der ikke udnytter deres kreditmaks. Et uudnyttet kreditmaks. betyder, at du betaler en højere kreditforsikring på kunden,
end der er behov for. Workflowet kan give automatisk besked til
trælastchef/sælger, når/hvis en kunde ikke har udnyttet aftalt
kreditmaks. "tilstrækkeligt" inden for en periode på 1 år.
Ved varemodtagelsen kan det ske, at det, der er kommet hjem,
ikke stemmer overens med det, der er bestilt. Det betyder, at varemodtageren ofte skal tage fat i indkøber/sælger med hensyn til
det videre forløb. Skal der laves restrekvisition, eller skal det antal,
der er kommet hjem, accepteres? Dette workflow vil starte automatisk, når der er en difference mellem rekvisitionen og det varemodtagne. Opgaven går videre til indkøber/sælger, som så beslutter, hvad der skal ske med den rest, der er på rekvisitionen.
Han kan så via en oversigt, der viser bestilt, varemodtaget og difference, beslutte, hvad der nu skal ske med rekvisitionen. Han
kan, efter at han har behandlet opgaven, sende den videre til
økonomiafdelingen med sine kommentarer, så medarbejderne her
har de informationer, de skal bruge, når leverandørfakturaen ankommer.
Du får:

6W12

RKI-tjek på skaffevaresalg

 Større sikkerhed for det, der er modtaget til kundeordrer, og
for leverandørfakturaer
 Automatisering af hele varemodtagelsesprocessen
 Mindre tidsspilde ved håndtering af restordrer, varemodtagelse
og leverandørfakturaregistrering
 Større kundetilfredshed.
Man kan definere en beløbsgrænse, der bliver valideret op imod,
når vi taler om skaffeordrer. Det betyder, at der startes et workflow, når der laves en ordre på en diverse-kunde, og beløbsgrænsen er nået. Opgaven sendes til den person i virksomheden, der
har ansvaret for at RKI-kontrollere kunden. Medarbejderen kan efter kontrol afvise eller godkende kunden.
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Appl.

Skabelon

Formål
I begge tilfælde sendes der nu en ny opgave tilbage til sælgeren,
som angiver, om kunden er godkendt eller ej. Sælgeren kan nu
bestille skaffevaren, hvis kunden er godkendt.
Du får:

7W13

Advisering ved varemodtagelse

 Sikkerhed for økonomisk dækning for skaffevarer
 Automatisk arbejdsproces på skaffeordrer og derved hurtigere
ekspeditionstid.
Advisering til kunden, når varer er kommet hjem, er en vigtig
funktion. Denne proces kan være omstændelig – både når det
gælder at få besked om, at varen er modtaget, og sikre, at kunden får besked. Dette workflow automatiserer processen. Det betyder, at der, når varen er varemodtaget hos jer, starter et workflow til den relevante person, der kan være en sælger eller en i
varemodtagelsen. I opgaven er der oplysninger om, hvordan kunden skal kontaktes, og hvorvidt der er noteret nogle informationer, da sælgeren modtog ordren fra kunden. Der er flere muligheder for at kontakte kunden – sms (kræver sms-modul), e-mail eller telefon.
Du får:

7W14

Oprettelse af varer til
indkøbsforening

6W15

Prissætning på skaffesalg

 Sikkerhed for, at dine skaffevarer kan faktureres samme dag,
du varemodtager dem
 En fast procedure for advisering i forbindelse med skaffevarer
 Lettilgængelige ordreoplysninger for den, der kontakter kunden
 Minimering af tid på forgæves opkald til kunder.
Anvendes i forbindelse med indkøbsforening, hvor medlemmer
kan foreslå varer til oprettelse hos indkøbsforeningen, hvorefter
vareoprettelsen hos indkøbsforeningen styres igennem via workflowet.
I nogle tilfælde skal det være en anden end den person, der opretter skaffeordren, der skal prissætte den. Det er i dag en manuel
proces, hvor den person, der opretter ordren, er nødt til at maile
eller fysisk gå hen og aflevere opgaven til den person, der skal
prissætte den. Nu har vi automatiseret denne proces. Det betyder,
at der starter et workflow, når skaffeordren oprettes. Opgaven går
videre til den person, der skal prissætte den. Når ordren er prissat, kan den sendes som en ordrebekræftelse til kunden.
Du opnår:
 At ordrer, der skal prissættes af en anden person, ikke bliver
glemt eller forsvinder mellem to skriveborde
 En fast procedure for prissætning af skaffeordrer
 Minimering af tidsspilde på manuelle arbejdsprocesser.
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Appl.
6W16

Skabelon
Kreditnotakontrol

Formål
Godkendelsesproceduren på kreditnotaer kan være meget forskellig fra kunde til kunde. Derfor har vi nu gjort det muligt at differentiere på kreditnotabeløb. Det betyder, at der starter et workflow, når en given kreditnota over et givet beløb bliver lavet i
ASPECT4. Opgaven, der skabes, indeholder oplysninger om, hvem
der har lavet kreditnotaen, på hvilken kunde, årsag, og hvor stort
et beløb kreditnotaen er på. Opgaven kan gå videre til salgschef
eller direktør, der nu kan agere på denne. Det vil også være muligt at se alle kreditnotaer i indeværende år eller måned på den
aktuelle sælger.
Du opnår:

6W17

Automatisk kontolukning
ved rykkerkørsel

 Hurtig opfølgning på kreditnotaer
 At kreditnotaer, der er lavet på grund af fejl, hurtigt fanges
 Minimering af internt svind.
Mange har en rykkerprocedure, hvor kundens konto lukkes ved
første eller anden rykker. Det er mange steder en meget tung arbejdsproces at få kunden lukket manuelt. Der er nu lavet et workflow, der udfører dette arbejde for jer. I workflowet kan opsættes,
om kunderne skal lukkes efter første eller anden rykker. Når kunden har fået den afgørende rykker, starter dette et workflow.
Workflowet lukker nu kundens konto, og det vil ikke være muligt
at sælge flere varer til kunden. I den forbindelse sendes en liste til
sælgeren over, hvilke kunder der er blevet lukket ved seneste rykkerkørsel.
Du opnår:

6W18

Uafhentede leverancer

 Minimering af arbejdet ved lukning af kunder
 Sikkerhed for, at info om lukkede kunder kommer frem til de
personer i organisationen, der skal have besked
 At kunder altid bliver lukket efter en rykkerkørsel.
Det sker af og til, at leverancer, der er bestilt til en kunde, ikke
afhentes. Da disse varer ofte er skaffevarer, repræsenterer dette
en negativ værdi for jer, indtil kunden har afhentet sin leverance,
og den kan faktureres. Dette workflow vil gå ind og kigge på alle
de kundeordrer, der er varemodtaget og ligger klar til afhentning.
Workflowet kan sættes op til at starte, når en kundeleverance har
ligget for længe uden afhentning. På opgaven er det muligt at se,
hvornår varen er modtaget hos jer, og hvem kunden er. Det er nu
muligt at gå videre ind på ordren for at se, om der evt. er nogle
bemærkninger eller anden tekst, der skal tages stilling til. Her kan
man så vælge at løfte ordren til status 7, så den kommer med i
næste fakturering.
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Appl.

Skabelon

Formål
Det er også muligt at se kundens kontaktoplysninger, såsom email og telefonnummer. Opgaven kan også sættes til snooze, så
man kan ringe til kunden på et senere tidspunkt.
Du undgår:

6W19

Kundeaccept af skaffeordre

 Negativ lagerværdi
 At kundeordrer står i lang tid med risiko for at få skader ved
mange omflytninger.
Nogle gange, når en skaffevare bestilles, kræver leverandøren
kundens underskrift, fx hvis der bestilles vinduer i specialmål. Hvis
leverandøren ikke modtager kundens accept af, at det er de korrekte mål, der anvendes, går denne ikke i gang med at producere
varen. Alle ordrer, der markeres med krav om underskrift fra kunde, vil komme ud i et workflow, indtil sælgeren har sat koden for,
at underskrift er modtaget.
Du opnår:

7W20
7W21
7W22

7W23
7W24
7W25

7W26

Købsfakturakontrol
Ordrebekræftelse fra leverandør
Varer der udgår i NOBB

Fejl i indlæsning fra
NOBB
Opfølgning på parkerede
rekvisitioner
Skaffeordrematch

Fremdatering af leveringsdato

 Sikkerhed for, at det, der bestilles, har kundens accept
 Sikkerhed for, at kunderne forpligter sig til at betale for det, de
har bestilt
 Minimering af fejlbestillinger.
Mulighed for at slå købsfaktura op i MultiArkiv fra workflow.
Giver indkøber mulighed for at behandle fejl på elektronisk eller
indscannet ordrebekræftelse/følgeseddel/faktura fra leverandør.
Vareadministrator bliver gjort opmærksom på, at der er varer, der
er udgået fra den norske Byggtjenestes NOBB-database, og som
dermed kræver viderebehandling i ASPECT4.
Vareadministrator får besked om fejl i vare- eller prisoplysninger,
der modtages fra den norske Byggtjenestes NOBB-database.
Automatisk frigivelse af parkerede rekvisitioner, når bestillingsdato
er nået.
Sagsbehandler bliver gjort opmærksom på, at der er rekvisitioner
med skaffeordre tilknyttet, hvor der er en eller flere fejl ved
match. Der er mulighed for at få detaljeret overblik over linjer
med fejl og mulighed for manuel behandling af kundesagen.
Varebestiller bliver gjort opmærksom på, at grænse for fremdatering af leveringsdato på ikke-varemodtaget rekvisition er overskredet.
Varebestilleren får endvidere besked, når der er kundesag tilknyttet rekvisitionen, hvorved leveringsdato ikke kan fremdateres.
Der er mulighed for manuel behandling af rekvisitionen.
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Appl.
7W27

Skabelon
Afvigelser i varemodtagelse på skaffeordre

7W28

Avanceregulering af kontantsalg

7W29

Restordre ved ordrebekræftelse fra leverandør
Ændring af købspris

7W30

5
5.1

Formål
Sagsbehandler bliver gjort opmærksom på, at der er afvigelser i
varemodtagelsen af varer på skaffeordre med mulighed for manuel behandling af kundesagen.
Sagsbehandler bliver gjort opmærksom på, at der er skaffeordre,
hvor der ikke kan dannes korrektionsordre, da grænseværdi er
overskredet, og får mulighed for manuel behandling af kundesag.
Indkøber bliver gjort opmærksom på, at der er varemodtaget
restordre, men restordre er ikke tilladt ifølge leverandøraftaler.
Varevedligeholder bliver gjort opmærksom på, at varens købspris
eller kampagnekøbspris er ændret, og får mulighed for at rette varens købspris/kampagnepris og rette priser på rekvisitioner og
købskladder.

Ændringer pr. applikation
ABC – Ordre ind via webservice

Til modulet EA9230R2 er der lavet en række tilføjelser til både ordrehovedet og ordrelinjerne, så der kan
overføres flere data. Herudover er det blevet muligt at ændre/slette eksisterende ordrelinjer fra andre systemer.
5.2

6101 – Vedligehold byggeplads

 Til vedligeholdelse af byggepladser er det via en 0128-parameter blevet muligt default at kunne foreslå
en udløbsdato. I 0128-parameteren indtastes det antal dage fra dags dato, som skal foreslås som udløbsdato på byggepladsen.
 Filen ORDBYGT1 er udvidet med en række frie felter til anvendelse i egne løsninger. Se afsnit 6 Databaseudvidelser for yderligere beskrivelse.
5.3

6102 – Kundekortvedligeholdelse

I forbindelse med vedligeholdelse af kundekort er der nu mulighed for automatisk at få rundkopieret kundekortoplysninger til de firmaer, man benytter fælles debitorer med, selvom der er benyttet udvalgte firmaer. Jf. opsæt i afsnit 262F.
5.4

6201 – Sagsregistrering

 Hvis et sagsnummer er anvendt/slettet, skrives nu hele årsagen til, at ordre ikke længere findes, fx at
den er slettet af bruger x den 99.99.99, eller at den er faktureret på fakturanummer.
 Mulighed for ny rabatgrænse via afsnit 7063 og debitorfelt K01A9.
 Mulighed for ændring af forsendelseskode mv., selvom plukseddel er udskrevet.
 Det er nu muligt at få vist eller vedligeholde de 6 ekstra infofelter fra DEBWWWT1 i F13-billedet i applikation 6201.
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 Mulighed for låsning af både salgspris og rabat, hvor der kan gives adgang til nogle brugere via fx en
pinkode.
 Mulighed for at rette de nye infofelter til DEBWWWT1 direkte i F13-billedet. Opsættes pr. bruger/funktionsgruppe i afsnit 7980.
 Beholdning, reserveret og bestilt fra alternativt sted vises nu i varesøgningsbilledet, EG6201RB2.
 Visning af leverandørens originale varenummer i linjebilledet, EG6201RB23.
 Ved direkte leverancer kan der manuelt indtastes rekvisitionsnummer på ordrelinjen.
 Ved lageraktionskode 4 (salgsdisponering) er der nu mulighed for at kontrollere på, om mængden er 0.
 Via ny 0128-parameter er der mulighed for at få advarsel om overskrivning af leveringsadresse ved skift
af byggeplads på en ordre.

5.5

6210 – Salgsbogføring

Det er blevet muligt at udskrive eller via EDI at afsende afdelingens og varens FSC-certificeringsnummer.
Afdelingens FSC-certificeringsnummer sættes op i afsnit 9608, og varens FSC-certificeringsnummer kan tilføjes i feltet VAFSCN. Da der er tale om to nye felter, kræver det ændring af DocManager-layoutet og måske også det EDI-dokument, der afsendes.
I forbindelse med øget brug af kundekort er der lavet mulighed for at få tilføjet følgende felter til fakturaudskriften: Kukort (kortnummer), Kunvn1 (navn 1), Kunvn2 (navn 2), Kunvn3 (navn 3), Kunvn4 (navn 4),
Kumail (mail på kortindehaver), Kutlf (telefonnummer på kortindehaver). Da der også her er tale om nye
felter, kræver det ændring af DocManager-layoutet.
Herudover er det muligt at udskrive feltet IOKOMM (kommentar til levering fra ORDHVDT1) på fakturaen.
Dette kræver også ændring af DocManager-layoutet.
5.6

6221 – Kampagneplanlægning

Som følge af ønsket om at kunne yde en fast rabat-% på en eller alle varer eller udvalgte varegrupper er
der lavet mulighed for at oprette generelle kampagner på varegrupper via funktionstasten 'F6'. Her kan det
angives, hvilke varegruppeintervaller der skal indgå i kampagnen. Inden for de tilmeldte varegrupper er der
mulighed for at ekskludere enkelte varegrupper. Der oprettes kun kampagner på 4-cifrede varegrupper, der
findes i applikation 7108. Til styring af dette benyttes den nye fil KAMLINT2.
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5.7

6260 – Kasseopgørelse

Til den udvidede kasseopgørelse er der lavet følgende ændringer:
 På debitorindbetaling er validering for "Betaling med" fjernet, når "Modtaget sum" er større end eller lig
med "Indbetalt beløb".
 F4 i "Printer-id" viser nu også DocManager-printere, og valg af printer-id gemmes nu i afsnit 0117.
 Antal kopier til Indbetalingskvittering og Udbetalingskvittering kan nu angives i 0128-parametrene til
applikationen.
5.8

6346 – Overvågning af kasseintegration

Der er udviklet to nye applikationer til overvågning af kasseintegrationen:
 6346 – Overvågning. Overvåger i alle butikkerne, om der er modtaget boner fra kassesystemet inden
for et givet tidsrum.
 6347 – Afstemning. Et cockpit, der bruges til kontrol af manglende bogføring af boner modtaget fra kassesystemet.
5.9

6385 – Sagsnummerkontrol

Hvis man benytter arkivering af boner fra sin kasseløsning i MultiArkiv, er der nu mulighed for at få vist det
indscannede dokument med en ny option (28 eller Ctrl+Alt+N).
5.10

6458 – Udskrift af plukseddel

 Hvis der er valgt ugeformat med UNO/ENO på ordren, udskrives ordrens leveringdato også i ugeformat,
fx ENO 22.15.
 Vi har ændret, så der er mulighed for kun at få udskrevet pluksedler med ændringer på.
Det markeres, hvilke split der er ændringer til, og kun disse pluksedler udskrives.
Hvis der er ændringer i hovedoplysninger, udskrives alle pluksedler.
Hvis der er slettede linjer på splittet, udskrives plukseddel også.
Ved sletning af KIT-varer er det ikke muligt at identificere, hvilken plukseddel undervarerne har tilhørt,
så der vil de slettede linjer blive udskrevet på alle pluksedler, dvs. alle pluksedler udskrives.
 Via opsæt i afsnit 7069 er der mulighed for at undgå at få udskrevet plukseddel på ordrer med en ordrekode større end 4.
 Mulighed for at benytte "Samle plukkeområde", der fx kan benyttes på tværs af halnumre, hvis et plukkeområde strækker sig over flere haller. Det betyder, at man får udskrevet pluksedlen pr. samleplukkeområde.
5.11

6785 – Sagsnummeroverblik

Tidligere blev kun de første 7 karakterer af VBTUNN læst i forbindelse med opslag på web. Det er nu ændret, så hele VBTUNN benyttes i opslaget.
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5.12

6786 – Skaffeordreoverblik

Der er udarbejdet en ny cockpit-applikation, der kan give brugeren information om status på en skaffeordre, hvor information fra både ordre og rekvisition vises i samme skærmbillede.

5.13

Afsendelse af OIO-faktura via byg-e

Der er lavet mulighed for at afsende OIO-fakturaer via byg-e. Til dokumentopsæt EG409.INVOICE skal der
tilføjes en ny destination, som peger på byg-e. Applikation 211O kan nu også oprette referencer til byg-e
ud fra DEBWWWT1-oplysninger.
5.14

6251 – Salg på håndterminal

 Via ny 0128-parameter er der mulighed for at få advarsel om overskrivning af leveringsadresse ved skift
af byggeplads på en ordre.
 Mulighed for fritekstsøgning på byggepladser.
5.15

6401 – Lynprint

Der er nu mulighed for at udskrive leverandørens originale varenummer på skaffevare, der er overført fra
leverandørmasteren (DB, NOBB, FINFO mv.).
5.16

7104 – Generelle ændringer

Til option 4, Protect salgspris og rabat, er der lavet validering mod afsnit 6103.
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5.17

7111 – Varevedligeholdelse

Der er lavet mulighed for via funktionstasten F15 at skifte mellem at få vist eller ikke vist slettemarkerede
varer.
5.18

7120 – Pakketræ

Til vedligeholdelse af pakketræ er der medtaget nyt felt til visning af FSC-certificeringsnummer (VAFSCN).
5.19

7121 – Vedligehold kampagner og kundesæraftaler

Der er på en kunderabatgruppekampagne blevet mulighed for at henvise til et rabat-/indeks-/prisgruppenummer.

Via ny funktionstast, F21, er der mulighed for at skifte mellem at se aktive kampagner og særaftaler og inaktive kampagner og særaftaler. Der er samtidig lavet en ny brugerparameter til at afgøre, om der skal vises det ene eller det andet valg som default, når man kommer ind i applikationen.
5.20

7146 – Vedligehold lageroplysninger

Der er til applikationen lavet valideringsmodul til feltet VLXA11, der kan valideres mod afsnit 6103. Feltet
benyttes til låsning af pris og rabat på varen, hvor der kan benyttes forskellige koder afhængigt af låsens
hårdhedsgrad. Man kan benytte advarsel, lukket eller lukket med pinkode – afhængigt af brugerens opsæt
i afsnit 7980.
5.21

7152 – Vedligehold købsoplysninger

Der er nu mulighed for, at leverandørens vejledende udsalgspris (VBKPU og VBKPUD) kan følge koden for
manuel/automatisk vedligeholdelse af købspris (VBMKOB), dvs. at vejledende udsalgspris opdateres efter
samme regel som købsprisen. Samtidig åbnes og lukkes felterne efter samme regel som for købspriserne.
Hvis der kommer opdatering fra leverandørmasteren til en manuelt vedligeholdt vejledende udsalgspris,
udskrives det på fejllisten. Dette kan opsættes i afsnit 7000.
5.22

7157 – Lagerstatus

I applikation 7157 i sideoversigtsbilledet er der F7-søgning. Der er mulighed for at udsøge på varegruppe/varenummer, EAN-nummer eller lokation. De sider, hvor den søgte vare er registreret som optalt, vises.
Hele siden vil herefter kunne vedligeholdes.
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5.23

7176 – Leverandørmaster

Der er til leverandørmasteren blevet mulighed for at benytte op til 3 forskellige købspriser, hvoraf de to nye
kan være mængdeafhængige (VAMU).
I forbindelse med overførsel af varer er der mulighed for at få varegruppen overført automatisk via to nye
tabeller, hvis man ikke benytter samme varegruppestruktur, som findes i leverandørmasteren. Opsætning
foretages i afsnit 7915 og 7916. Hvis der overføres varer fra leverandørmasteren til enten 6201 eller 7201,
benyttes afsnit 7915 til at oversætte varegruppen til egen varegruppe.
5.24

7201 – Rekvisitionsindtastning

I forbindelse med, at man er begyndt at benytte distributionscentre, som ligger i andet koncern/firmaforhold end der, hvor varen er solgt, er der lavet mulighed for at vælge printer fra det firma, man startede
med at stå i (eget firma).
Der er nu mulighed for at tilføje op til 13 yderligere oplysninger på rekvisitionsbemærkningsfeltet, som kan
kaldes med F4 i bemærkningsfeltet. Opsætning af, hvilke felter der ønskes med, og i hvilken rækkefølge de
skal komme, skal foretages i afsnit 7817. Der er kommet 25 nye frie felter i filen RKVBEMT1, som man kan
vælge imellem. Alle felter sendes med i XML EG409.ORDER-SND – de hedder <FREEFIELD01 value="" />
for felt RMFF01 og <FREEFIELD02 value="" /> for felt RMFF02 osv.
Ligeledes kan der, når rekvisitionen udskrives eller sendes på EDI/XML, nu også medsendes oplysninger om
varens EAN-nummer, leverandørens originale varenummer og DB-/NOBB-/FINFO-nummer på skaffevarer,
der er registreret via leverandørmasteren.
Hvis der er behov for at sende ekstra oplysninger til leverandøren på EDI/XML, er der mulighed for via afsnit 7734 at indtaste et tag-navn i afsnittet. Derved afsendes tag-navn og indhold automatisk til ABC og videre til leverandøren, hvis dette er opsat i ABC.
Der er blevet mulighed for automatisk at få udskrevet pluksedlen (kræver plukkemodul), når ordren dannes
ved intern handel.
5.25

7204 – Varemodtagelse

Mulighed for at udskrive udleveringsboner ved automatisk varemodtagelse.
Hvis der er modtaget EDI-følgeseddel eller -faktura, kan disse danne grundlag for varemodtagelse, som så
er forudfyldt med det antal, som leverandøren har leveret.
5.26

7228 – Ankomstoversigt

Ny applikation, som viser oversigt over dagens ankomster (varemodtagelser). Her kan man følge status og
se, om der kan varemodtages automatisk, eller om der skal foretages finkontrol (varemodtages pr. linje i
7204). Se nærmere beskrivelse i afsnit 4.10.2 Applikation 7228 Ankomstoversigt.
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5.27

7241 – Kalkulation af vare

Der er nu mulighed for, at programmet kan kontrollere, om salgsprisen stiger eller falder, og hvis den falder, ændres salgsprisen ikke. Dette kan fx benyttes, hvis man har forhandlet sig til en større rabat og ikke
ønsker at sænke salgsprisen over for kunderne.
5.28

7299 – Rekvisitionsoprydning

I forbindelse med muligheden for samlast er der foretaget oprydning i den nye samlast-fil RKVSAMT1, samtidig med at rekvisitionen fjernes.
5.29

7301 – Rekvisitionsprint

I forbindelse med udskrift/afsendelse af rekvisition på mail er det nu muligt at få medsendt leverandørens
originale varenummer, selvom der er tale om en skaffevare, der er registreret via leverandørmasteren.
5.30

7309 – Vis priser, beholdning

Visning af beholdning, reserveret og bestilt fra alternativt sted vises nu i varesøgningsbilledet.
5.31

7423 – Disponeringsforslag

Der er lavet mulighed for at læse afsnit 7623 med gennemfald til varegruppe 'blank', så det ikke længere
er nødvendigt at oprette samtlige varegrupper i afsnittet for at kunne beregne et disponeringsforslag.
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På udskriften er der nu tilføjet et evt. erstatningsvarenummer (VAERSN), hvis dette er udfyldt på varens
stamoplysning.
5.32

7451 – Udvælg varer til cyklisk optælling

Applikationen er udvidet med mulighed for at udvælge på nærlokation.
5.33

7457 – Udskriv indtastet status

Til applikationen er der tilføjet mulighed for at få udskrevet lagerbeholdning sammenlignet med det optalte.
Der er to udskrifter, der er udvidet: Under varegruppeorden, specifikation pr. 3 = Gruppe og 2 = Varenummer. Ved specifikation 3 = Gruppe er der 2 nye kolonner i udskriften – en til gammel værdi af lageret
og en med differencen mellem den gamle værdi og den optalte værdi. Ved specifikation 1 = Varenummer
er der 6 nye kolonner i udskriften. De nye kolonner er: Gammel beholdning, Difference beholdning, Gammel værdi, Difference værdi, Lokation og Fjernlokation.
Desuden er der lavet total for de nye kolonner: Gammel beholdning, Ny beholdning (gammel kolonne), Difference beholdning, Gammel værdi, Difference værdi.
I stedet for at ændre de gamle udskrifter er der lavet en ny printfil.
Til styring af dette er der lavet en ny 128-parameter til applikationen: 'Udskriv lang liste'. Hertil er der defineret en ny printfil til 225-printstyringen.
I applikation 7457 udskrivning af varer, som har beholdning, men ikke er optalt, er der mulighed for at udsøge på varegruppe og lokation. Listen indeholder oplysning om varens lokation og fjernlokation samt forventede lagerbeholdning (fastfrosset).
5.34

7618 – Webservice til at hente URL-adresse

Der er udarbejdet en webservice, der kan hente varens URL-adresse via afsnit 7618. Servicen kan fx benyttes i eksterne systemer, hvor man ønsker at kunne tilgå varens information hos fx NOBB, DB eller FINFO.
5.35

7994 – Automatisk fremskrivning af leveringsdato

Ny applikation til automatisk fremskrivning af leveringsdato på rekvisitioner, hvis rekvisitionen ikke er leveret på oprindelig leveringsdato. Det skal sættes op, hvor mange gange man ønsker at fremskrive en leveringsdato, inden der startes en workflowopgave. Fremskrivning af leveringsdatoen sker mod en kalender,
så der ikke fremskrives til en helligdag.
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5.36

7K30 – Leverandørsamhandel

Ny applikation:

7K30 med splitview:
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5.37

ABC – Ordrebekræftelse fra leverandør

Der er udarbejdet mulighed for at modtage ordrebekræftelse eller følgeseddel fra leverandøren, og i den
forbindelse valideres den mod rekvisitionen. I løsningen, der hænger sammen med 7K30, er der mulighed
for at få rekvisitionen automatisk opdateret inden for de rammer, der er valgt i 7K30, fx automatisk tilføjelse af paller og fragt.
Hvis kontrollen falder uden for rammerne, der er opsat i applikation 7K30, startes der en workflowopgave,
hvor der bl.a. er adgang til en ny cockpit-applikation, hvor brugeren hurtigt kan se den eller de fejl, der er
opstået i kontrollen, fx at prisen er forkert, eller at varen ikke findes på rekvisitionen.
Denne proces skal hjælpe med at sikre en højere grad af fakturamatch og samtidig fange eventuelle differencer så tidligt i processen som muligt. Samtidig sættes der strøm til en i dag manuel proces, hvor ordrebekræftelser håndteres manuelt.
5.38

ABC – byg-e via webservice

Da IBM ikke længere supporterer RMI-kommunikation i OS/400 release 7, er der lavet mulighed for at
kommunikere med byg-e via webservice.
5.39

ABC – Udvidelse af XML

Til udgående ordrer (EG409.ORDER-SND) er følgende felter medtaget i XML-dokumentet:










Sagsbehandler
Sammensat stednummer + rekvisitionsnummer
Kundesagsnummer
Kampagnenummer
Telefonnummer fra afsnit 7609
Varens vægt
Varens rumfang
Toldpositionsnummer
Kampagnenummer fra linjen.

5.40

ABC – Faktura ind

Ved modtagelse af faktura er der mulighed for at få valideret på linjeniveau, hvor både pris og antal kontrolleres. Hvis der ikke er match, er der mulighed for at sende det på workflow og derigennem få styret
processen ved fejl i pris eller antal. Der er i forbindelse med processen mulighed for at starte et nyt workflow til varevedligeholderen, hvis det viser sig at være en prisfejl, der skal undersøges nærmere.
5.41

ABC – NOBB via XML

Det er blevet muligt at hente NOBB-opdateringer via webservice. Til dette er der udarbejdet en ny applikation, hvor brugeren kan hjemtrække opdateringsbundter pr. leverandør eller total i det omfang, det ønskes.
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Eksempel fra 7182:

5.42

TUN er ændret til DB (Danske Byggecentre)

I forbindelse med, at Trælasthandlerunionen har ændret navn til Danske Byggecentre, er samtlige udskrifter, skærmbilleder og hjælpetekster tilrettet med det nye navn, så TUN er blevet til DB.

6

Databaseudvidelser

Der er til ASPECT4 Trælast release 5 en række databaseudvidelser. For at få alle detaljerne skal du henvende dig til din konsulent, som kan sende dig et detaljeret overblik over dem.

7

Installation og konvertering

ASPECT4 Trælast release 5 kræver ASPECT4 AKS release 5. Vi henviser til beskrivelsen vedrørende
ASPECT4 Foundation release 5 for yderligere information.
Når du får leveret ASPECT4 Trælast release 5, medfølger et dokument, som indeholder en beskrivelse 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
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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.
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ASPECT4 Day
Gense kundevideoer, og find spændende
materiale fra ASPECT4 Day.
Gå ind på www.eg.dk/a4,
eller scan QR-koden:

EG www.eg.dk/aspect4day

