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1 Indledning 

ASPECT4 Trælast version 3 release 6 er en del af den samlede ASPECT4-release. Dette dokument indehol-

der en beskrivelse af releasens betydning for ASPECT4 Trælast. 

 

ASPECT4 release 6 tager ikke blot nummermæssigt, men også indholdsmæssigt fat, hvor release 5 slap. 

Det dominerende indhold i ASPECT4 release 5 var effektivisering og procesoptimering, hvor mobilitet var en 

af hjørnestenene.  

 

Med version 3 release 6 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 forbin-

delse med krav fra omverdenen, dels i forbindelse med opgaver udviklet i releasen. Databaseændringerne 

skal danne grundlag for de producerede opgaver og den fremtidige udvikling, og dette betyder, at det ikke 

er ensbetydende med, at den programmæssige funktionalitet er taget i brug endnu, selvom databasen er 

ændret. 

 

2 Effektivisering og procesoptimering 

Temaet for ASPECT4 Trælast release 6 har været effektivisering og procesoptimering, hvor der er taget ud-

gangspunkt i ASPECT4 Trælasts branchepakke i forbindelse med udvikling af nye områder. Dette har bety-

det, at udgangspunktet, når der skulle udvikles nye områder i løsningen, har været branchepakkens pro-

cesbeskrivelse på dette område og en beskrivelse af, hvilken effekt en ændring af løsningen har på den på-

gældende proces. Dette sikrer en mere sammenhængende løsning, i stedet for at der bliver udviklet en 

række 'knopskydninger' i løsningen. 

 

3 Dokumentation 

Beskrivelse af ASPECT4 Trælast version 3 release 6 findes i flere dokumenter: 

 Denne beskrivelse, 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. 

 

Fra og med release 5 kan der søges i hjælpen via InsightSearch, som giver en enklere tilgang til 

alle nye beskrivelser, og ændringer til tidligere beskrivelser er kun tilgængelige via en browser. 
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4 Nye/ændrede funktioner – headlines 

4.1 Ny ASPECT4 Client 

I forbindelse med release 6 introduceres en ny klient, som sikrer et mere ensartet udtryk i ASPECT4 på 

tværs af alle delsystemerne. Samtidig er det første skridt på vejen til at kunne benytte ASPECT4 på andre 

typer platforme, da denne klient er responsiv, hvilket betyder, at den tilpasser skærmbilledet til den enhed, 

der skal vise skærmbilledet. Ligeledes er den grundlaget for at kunne benytte ASPECT4 i en browserbaseret 

udgave. 

 

Nedenfor er nogle eksempler fra ASPECT4 Trælast, som viser de designelementer, der er mulighed for i 

den nye klient. 

 

Applikation 6201 

Søgebillede: 

 
 

  



- 3 - 
 

 

F4-udsøgning (6802): 

 

 

Hovedbilledet: 
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Linjebilledet: 

 
 

Applikation 7111 – Varevedligeholdelse: 
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Varestamoplysninger: 

 
 

4.2 Pluk og pak – plukkeapp 

Der er til release 6 udarbejdet en ny app til understøttelse af selve plukkeprocessen og en række tilretnin-

ger vedrørende plukkeprocessen.  

 

Plukkeappen bringer udbygning af logistikområdet i ASPECT4 Trælast et skridt videre i mere understøttelse 

af de forretningsprocesser, der findes på området. Der er til release 6 understøttelse af selve plukkeplan-

lægningen og plukkerens arbejdsprocesser, når der skal plukkes varer. Der er sammenhæng til turplanlæg-

ning og chauffør-app, så der kan gives information om fx plukkestatus i processen. 

 

Plukkeappen understøtter den 'normale' plukkeproces, hvor sælger udskriver en plukkeseddel, typisk en 

ordrekladde, hos forvalteren. Herefter fordeles ordrekladderne til plukkerne, som kan plukke en eller flere 

ordrer samtidigt. Når plukkeren er færdig, afleveres en ordrekladde med manuelt påførte ændringer og evt. 

tilføjelse af paller o.l. Herefter tilretter forvalteren ordren og udskriver en følgeseddel. Denne proces har vi 

ændret, så der ikke længere er så mange manuelle handlinger i processen. 
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Den nye proces tager udgangspunkt i, at man ikke længere behøver at benytte en plukkeseddel til at 

plukke efter, men i stedet plukker direkte ud fra plukkeappen. Processen starter hos sælgeren, som kan 

tilføje evt. plukkeinformation til plukkeren – typisk noget om, hvordan kunden ønsker det pakket. Herefter 

udskriver sælgeren ordrekladden hos forvalteren, og først herefter er ordren klar til pluk. Samtidig bereg-

nes der en plukkedeadline på ordren på grundlag af et opsæt, hvori man angiver, i hvilket tidsrum der 

plukkes på det pågældende lager. Der tages naturligvis højde for weekender og helligdage. Herefter er or-

dren klar til pluk og ligger klar i plukkeappen, hvor ordrerne er prioriteret efter plukkedeadline. Det betyder, 

at de ordrer, der har fået beregnet tidligste plukkedeadline, ligger øverst på listen. Der er flere kriterier, der 

kan påvirke plukkedeadline – om ordren skal afhentes eller leveres, leveringsdato, leveringstidspunkt og en 

evt. overstyring af plukkedeadline. 

 

Når plukkeren logger ind i sin plukkeapp, ser han, hvilke plukkesedler der er til ham, og det plukkeområde, 

han skal plukke i. Plukkesedlerne er sorteret i plukkerækkefølge med de pluk, som skal foretages først. Hvis 

en plukkedeadline er overskredet, markeres den med rød skrift, så plukkeren tydeligt kan se, at den haster. 

Plukkeren vælger den eller de plukkesedler, som han vil plukke, og kan herefter påbegynde pluk af de en-

kelte ordrelinjer, som er sorteret i lokationsorden for at give en naturlig plukkerækkefølge og dermed mini-

mere transporttiden på lageret. De enkelte linjer scannes med stregkode for at sikre, at det er den rigtige 

vare, man plukker (det er dyrt at plukke forkert), og samtidig vises et billede af varen (fra DB, NOBB eller 

Finfo) som ekstra sikkerhed. Undervejs i plukkeprocessen kan plukkeren vælge at foretage ændring i 

mængder, tilføje paller, strøer o.l., udskrive pakkelabels og foretage placering. Hvis EAN-128 benyttes, er 

dette også understøttet, så der kan scannes med stregkode, som indeholder længder. Når plukkeren er 

færdig med plukning af varer, guides han gennem en afslutning, hvor han kan tilføje paller, strøer o.l., ud-

skrive pakkelabels og foretage placering, hvis dette ikke er foretaget tidligere. Hvis der ikke er flere linjer til 

pluk på ordren, udskrives der automatisk en følgeseddel hos forvalteren, der så kan konstatere, at ordren 

er færdigplukket.  

 

Hos forvalteren kommer følgesedlen automatisk ud på printeren, når plukning af ordren er færdig. Forval-

teren kan i applikation 6208 også løbende følge med i, hvor langt man er i plukkeprocessen på en given 

tur. Hvis der ændres i tidspunktet for levering, opdateres rækkefølgen i plukkeappen automatisk, så pluk-

keren kan se, hvilke pluk der haster mest. 

 

Plukkeappen giver dig mulighed for: 

 Færre plukkefejl gennem kontrolscanning 

 Hurtigere pluk 

 Hurtigere plukkeplanlægning 

 Strømlinet proces 

 Mindre transporttid på lageret 

 Mulighed for lokationsopdelt pluk 

 Ændring af mængder 

 Tilføjelse af udvalgte varer, fx paller, emballage o.l. 

 Udskrivning af pakkelabels 

 Tilføjelse af placering 

 Mindre dobbeltarbejde og efterregistrering 

 Plukkestatistik 

 Luk for ændring af ordrer under pluk 
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 Luk for ordre efter plukkedeadline 

 M.m. 

 

Nedenfor er nogle eksempler på skærmbilleder fra løsningen. 

 

Plukkeinfo i applikation 6201: 

 
 

Plukkedeadline i applikation 6208: 
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Oversigtsbillede over plukkerens plukkesedler i plukkerens plukkeområde sorteret efter plukkedeadline og 

til højre et billede med plukkesedlens indhold: 

      

 

Visning af plukkeinformation fra applikation 6201 og advarsel om start af pluk: 
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De enkelte varelinjer til plukning sorteret efter lokation. Når varen scannes, vises den enkelte varelinje, og 

varen kan scannes igen for at godkende plukket: 

       
 
Der er på linjen mulighed for enhedsomregning: 
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Man kan løbende følge med i, hvor langt man er i plukningen, da de senest plukkede linjer vises nederst på 

skærmbilledet: 

 
 
Når plukkesedlen afsluttes, bliver brugeren guidet igennem afslutningsprocessen, hvor der tages stilling til, 

om der skal udskrives pakkelabels, tilføjes forbrugsvarer og placering. Dette kan også gøres undervejs i 

plukkeprocessen, hvis plukkeren ønsker det. Når plukningen er færdig, og der ikke plukkes i andre områ-

der, udskrives automatisk en følgeseddel hos forvalteren. 
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4.3 Bemærkninger til sag 

Der er udarbejdet mulighed for at tilknytte en bemærkning til en sag. Dette kan gøres fra alle de steder, 

hvor der i dag er Stepping Stone-link, fx 6201, 6385, 6320 mv. Bemærkningen kan knyttes op på et work-

flow, så man sikrer et fast workflow i opgaven. Det kunne fx være i forbindelse med, at en bestemt person 

skal prissætte en ordre. Det sætter man så på ordren og vælger, hvilken type og person det drejer sig om, 

hvorefter workflowet sikrer, at der automatisk startes en opgave på det. 

 

 
 

4.4 Varebilleder i tabeller 

Til en række applikationer (nøgleapplikationer 6201, 7201, 7309 mv.) er der indarbejdet mulighed for en 

'mouseover'-funktion på varenummeret i søgetabeller, så varen er nemmere at identificere. Funktionen 

henter billedet, når musen holdes over varenummeret i tabellen. Billederne kan fx hentes fra DB, NOBB el-

ler Finfo, så man ikke behøver at have dem liggende lokalt. 
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Eksempel fra applikation 6201: 
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Eksempel fra applikation 7309: 

 
 

4.5 Udvidelse af rabatfelter i både køb og salg 

Vi har i tidligere releases udvidet databasen vedrørende købs- og salgsrabatter, så databasen er udvidet til 

at kunne indeholde op til 3 decimaler. Der har dog ikke været ændringer på skærmbilleder og udskrifter før 

nu. Det betyder, at der til samtlige skærmbilleder og udskrifter, hvori der indgår købs- eller salgsrabatter, 

er foretaget ændringer i visning og funktionalitet, så man nu kan anvende 3 decimaler.  

 

Dette giver specielt på købssiden mulighed for at få en højere fakturamatch-%, hvor man tidligere har haft 

udfordringer med at ramme leverandørens pris nøjagtigt nok til at kunne foretage automatisk match. Med 

denne tilretning kan man nu ramme de fleste af de rabatter, som leverandøren kan præsentere. 

 

Der er også ændret i, hvorledes rabatten er skrevet i databaserne, hvor der tidligere har været anvendt de 

3 decimaler til at skrive rabatten, så fx 12,500 % stod som 0,125 i databasen. Dette er ændret, så rabat 

altid skrives fuldt ud som 12,500 %. Det kan have betydning for eventuelle integrationer eller beregninger i 

fx QueryManager og Cognos-rapporter. Der kan også være integrationer via ABC, der skal kontrolleres, 

hvor man sender eller modtager data, som indeholder en rabatprocent, fx ordrer, rekvisitioner, særaftaler 

o.l. 
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Specielt ved 5250-emulering vil dette kun kunne vises i begrænset omfang, da der mange steder er udfor-

dringer med pladsen på skærmbillederne.  

 

Nedenfor er nogle eksempler fra udvalgte applikationer. 

 

Applikation 6201: 
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Applikation 7201: 

 
 

Applikation 7131: 
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4.6 Adressevalidering 

Som videreudvikling af logistikområdet er der lavet mulighed for at foretage en validering af en adresse i 

løsningen. Dette er for at sikre, at man kan få kontrolleret, om adressen findes hos fx Google. Kontrollen 

sker gennem en webservice, som Google stiller til rådighed. Vi har indarbejdet det i følgende applikationer: 

 6201 – Sagsregistrering 

 7201 – Rekvisitionsindtastning 

 6101 – Byggeplads 

 6102 – Kundekort 

 2111 – Debitorvedligeholdelse 

 3111 – Kreditorvedligeholdelse. 

 

Løsningen kræver, at man samtidig benytter postnummerkontrol. 

 

I applikation 6201 vises nedenstående skærmbillede, hvis adressen ikke kunne valideres hos Google, og 

man kan få vist kortfunktionen fra Google med en omtrentlig adresse som vist i eksemplet. I nedenstående 

eksempel foreslås 'Kokholm 4 i Kolding'. Hvis man mener, at adressen er korrekt, kan man naturligvis 

gemme adressen, men man kan i applikation 6201 se, at adressen ikke kunne valideres. 

 

 
 

Med denne tilretning har du mulighed for at undgå at køre til adresser, som ikke findes. 
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4.7 App til totalstatus 

Der er udarbejdet en ny app til totalstatus. Appen tager udgangspunkt i optællingsprocessen i forbindelse 

med totalstatus.  

 

Hvis du tidligere har benyttet håndterminalløsningen, slipper du nu for 'hardwarebøvl', hvor enheder skal 

omkonfigureres og sendes rundt i landet. Nu kan du 'bare' afvikle statusoptællingen på din smartphone. 

 

Her er nogle skærmbilleder fra appen: 
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5 Ændringer pr. applikation  

5.1 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 der åbnet for mulighed for at ændre/slette på eksisterende ordrelinjer, 

så disse kan vedligeholdes fra andre systemer. 

 

5.2 6101 – Vedligehold byggeplads 

En ny mulighed er postnummervalidering på udenlandske postnumre i henhold til postnummertabellen. 

 

5.3 6102 – Kundekortvedligeholdelse 

Der er tilføjet en ny applikationsparameter: 'Overfør til eksisterende kunder ved oprettelse'. 

 

Ved oprettelse af kundekort og oprettelse af ordrer fra web og fra kassen overføres kundekort fra 

factoringfirmaet, hvis det ikke findes i salgsfirmaet. Dette gælder også, selvom kunden allerede 

findes i salgsfirmaet. 
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5.4 6201 – Sagsregistrering 

 Mulighed for at angive, hvilken salgskanal en ordre stammer fra, så den kan være mere finmasket end i 

dag.  

 Mulighed for at låse for redigering af ordre fra bestemte salgskanaler, fx webordrer. 

 Nyt leveringsgebyr, der automatisk tilskrives som sidste linje på ordren, og som er afhængig af forsen-

delseskoden, så man kan køre med forskellige gebyrer ved fx ekspreslevering. Prissætningen sker ud fra 

den normale prissætning på leveringsgebyrvaren og kan således differentieres via fx særaftaler, hvis en 

kunde eller kundegruppe skal have en anden prissætning på leveringsgebyret. 

 Visning af certificeringsnummer på ordrelinjen, fx FSC-certificering. Oplysningen udskrives ligeledes på 

ordrelinjen, hvis dette er valgt i udskriftsdesignet i DocManager. 

 I forbindelse med den nye opfølgning på tilbud er der foretaget ændringer til pop op-billedet, og der er 

nu mulighed for, at systemet automatisk kan ændre status på tilbuddet og komme med et defaultforslag 

til statuskode afhængigt af aktuel statuskode. 

 Der kan foretages adressevalidering op mod forskellige udbydere, fx Google, der ud over validering også 

tilbyder en kortfunktion integreret i applikation 6201. 

 Mulighed for visning af pop op-billede i forbindelse med scanning af kundekort, fx hvis kunden er med-

lem af en kundeklub. Hvis feltet K40A1 i DEBREGT1 er udfyldt, vises pop op-billedet i forbindelse med 

scanning af kundekortet. 

 Ved levering på udenlandske postnumre er der nu mulighed for at overstyre landenummer og stadig få 

valideret postnummeret mod postnummertabellen. 

 I forbindelse med pluk og pak kan man nu lukke for redigering af en ordre, der er under plukning. Op-

sætningen sker pr. bruger eller funktionsgruppe i afsnit 7980. 

 Det er ændret, så en evt. restordrelinje ikke længere automatisk danner farligt gods-dokumenter. 

 Via et nyt modul er der nu mulighed for at få vist alternative lokationer. Man kan fra ordrelinjerne/søge-

linjerne få vist varens alternative lokationer via et nyt Stepping Stone-link, der vises i ribbon under tek-

sten 'Vis alternative lokationer'. 

Af performancehensyn er der tilføjet en række indeks til fritekstsøgningen.  

 Under 'Vis statistiklinjer' (F9) er der tilføjet en række nye oplysninger: kostpris, dækningsgrad, leve-

ringsadresse 1 og 2. Kostpris og dækningsgrad følger visning af kostpris og dækningsgrad i linjebilledet 

og fjernes/tilføjes ved brug af F15. 

 

5.5 6206 – Tilbagemelding fra pluk 

Der er i forbindelse med pluk og pak nu mulighed for at fravælge kontrol mod disponibel beholdning via en 

ny brugerparameter 'Undlad kontrol på disponibel beholdning', som vedligeholdes i applikation 0110. 
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5.6 6208 – Turplanlægning 

I forbindelse med ændring af en ordre eller rekvisition til en anden tur er der udarbejdet en enklere flyt-

ning, hvor det kan udføres som en option på linjen eller blot ved at scanne ordren/rekvisitionen ind på en 

anden tur. Der er naturligvis en advarsel, hvis ordren/rekvisitionen allerede er tilknyttet en anden tur. 

 

På turoversigten vises det nu med rød tekst, hvis vægt eller rumfang overskrider bilens kapacitet. Herud-

over vises information om, hvor mange linjer på turen der er plukket – teksten vises med grøn eller rød 

farve, afhængigt af om man er færdig med at plukke eller ej. 

 

For at få plukket ordrerne i en prioriteret rækkefølge er der udarbejdet en løsning, der kan tilgodese denne 

funktionalitet, hvor der automatisk beregnes en plukkedeadline på baggrund af ordrens leveringstidspunkt. 

For at beregne plukkedeadline kan der indtastes et afgangstidspunkt for turen, ellers hentes det default fra 

turen. I forbindelse med turplanlægningen er der mulighed for at overstyre denne plukkedeadline på de 

enkelte ordrer, hvis man ønsker nogle ordrer plukket før andre. Herved listes plukkesedlerne automatisk i 

plukkerækkefølge i plukkeappen.  

 

Der kommer nu en advarsel, inden man sletter en tur. 

 

5.7 6210 – Salgsbogføring 

Der er nu lavet timestamp på statistikoplysningerne, så man har mulighed for helt præcist at se, hvornår 

disse er dannet. 

 

Varestamoplysningerne VASOTM (Sortimentskode) og VAXA17 (Ekstra felt 17) overføres nu til statistikta-

bellen FAKSTAT1 i hhv. felterne FKSOTM (Varesortimentskode) og FKSOTW (Websortimentskode). 

 

I forbindelse med salg fra andre forretninger er der udarbejdet mulighed for at medsende den leverende 

forretnings navn til DocManager. Oplysningerne gemmes i felterne VIP01 og VIP21 og kræver en tilretning 

af DocManager-udskriften for komme med på fakturaen. 

 

I forbindelse med øget brug af kundekort er der lavet mulighed for at få tilføjet følgende felter til faktura-

udskriften: Kukort (Kortnummer), Kunvn1 (Navn 1), Kunvn2 (Navn 2), Kunvn3 (Navn 3), Kunvn4 (Navn 4), 

Kumail (Mail på kortindehaver) og Kutlf (Telefonnummer på kortindehaver). Da der også her er tale om nye 

felter, kræver det ændring af DocManager-layoutet. 

 

Herudover kan feltet IOKOMM (Kommentar til levering fra ORDHVDT1) udskrives på fakturaen. Dette kræ-

ver også ændring af DocManager-layoutet. 

 

5.8 6221 – Kampagneplanlægning 

Vi har lavet en ændring, så linjenummer nu tildeles fortløbende uden spring i numre. 
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5.9 6299 – Ordreoprydning 

Tidligere blev ordrer med ordrekode 5 automatisk frigivet, selvom de var optaget af en bruger. De bliver nu 

udskrevet på samme liste som ordrekode 6 og 7, hvis ordren er optaget. 

 

5.10 6320 – Fakturalinjer, vis pr. kunde 

Der er til applikationen udarbejdet mulighed for at få kopieret leveringsadressen med over på en ny ordre, 

og dette sættes op via en ny 0128-parameter til applikationen. Man kan i parameteren vælge, om leve-

ringsadresserne altid skal med, eller om der skal fremkomme et valg for den enkelte ordre. 

 

5.11 6346 – Overvågning af kasseintegration 

Der er udviklet to nye applikationer til overvågning af kasseintegrationen: 

 6346 – Overvågning 

Overvåger for alle butikkerne, om der er modtaget boner fra kassesystemet inden for et givet tidsrum. 

 6347 – Afstemning 

Et cockpit, der bruges til kontrol af manglende bogføringer af boner modtaget fra kassesystemet. 

 

5.12 6381 – Sagsregister, vis pr. sagsnummer 

Der er udarbejdet mulighed for at få vist vareinformation via Infoboard. 

 

5.13 6382 – Ordreovervågning 

Der vises nu en ny kolonne i alle vinduerne, så det er nemmere at se, hvor der mangler at blive plukket. 

Kolonnen 'Ej plukkede' fortæller, hvor mange linjer der endnu ikke er plukket for hver opdeling, pr. dag, pr. 

forsendelse, pr. tur, pr. plukkeområde, pr. postnummer og pr. sag. 

 

5.14 6401 – Lynprint 

Der kan afsendes en automatisk ordrebekræftelse på mail til kunden i forbindelse med udskrivning af or-

drekladden. Dette sættes op i afsnit 7662, hvor man angiver, hvilken 'type' fra DEBWWWT1 der skal benyt-

tes til den automatiske afsendelse. I F13-billedet til applikation 6201 vises mailadressen, hvis den er udfyldt 

på kunden, så brugeren kan se, at der automatisk afsendes en ordrebekræftelse til kunden. 

 

Årsagskode til kreditering medsendes nu i hovedbåndet, uanset om der er tale om en kreditnota eller ej. 

 

I forbindelse med pluk og pak er der nu mulighed for at få udskrevet en forside med plukkeoplysninger til 

følgesedlen. Man kan derved adskille følgesedlen og plukkeoplysninger, hvis man ikke ønsker, at kunden 

skal have disse oplysninger.  

 

Der kan nu udskrives chauffør-info på både plukke- og følgeseddel, hvis denne er udfyldt i applikation 

6201. På plukkesedlen er der herudover mulighed for at få udskrevet en evt. plukkeinfo, hvis den er udfyldt 

i applikation 6201. Felterne udskrives som memo-felter og skal tilføjes i DocManager-layoutet, hvis disse 

ønskes udskrevet. 
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Der er lavet mulighed for at få udskrevet KIT-specifikation på ordrekode 4 til 7. Du kan se mulighederne i 

hjælpebeskrivelsen til 0128-parameteren 'Udskriv specifikation af KIT-varer'. 

 

På ordrebekræftelsen kan man nu få udskrevet FI-kode, hvis man fx benytter forudbetaling af ordre. Dette 

styres af en ny 0128-parameter 'Udskriv KID-betalingsinfo på ordrebekr.'. 

 

5.15 6458 – Udskrift af plukkeseddel 

Der er mulighed for at få udskrevet chauffør- og plukkeinfo på plukkesedlen. 

 

5.16 6786 – Skaffeordreoverblik 

Der er udarbejdet en ny cockpit-applikation, der kan give brugeren information om status på en skaffeor-

dre, hvor information fra både ordre og rekvisition vises i samme skærmbillede. 

 

 
 

5.17 6480 – Sagsregisteroversigt 

I forbindelse med webshophandel er der mulighed for automatisk at få ordren hævet til ordrekode 7, hvis 

denne er betalt. Dette kan opsættes via afsnit 6480, 6481 og 6180. Se beskrivelsen i hjælpen for nærmere 

beskrivelse. 

 

5.18 6487 – Kontrollister 

Der er udarbejdet mulighed for at benytte stedbestemt printstyring via applikation 0225. Dette betyder, at 

afsnit 7629 udgår og ved lejlighed bør slettes. 
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5.19 6606 – Prissætning salg 

Der er mulighed for at ændre læsehierarki på kundesæraftaler. Når der i dag læses kundesæraftaler med 

henvisning til prisgruppe, indeksgruppe eller rabatgruppe, er læsehierarkiet prisgruppe, indeksgruppe og 

rabatgruppe. Dette kan ændres via en ny afsnit 6000-parameter, hvor læsehierarkiet kan sættes til rabat-

gruppe, indeksgruppe og prisgruppe. 

 

Man kan på en kundesæraftale tilsidesætte 'bedste pris', hvis man fx har en kundeaftale om en fast pris, 

uanset om en kampagne er billigere. Dette gøres ved at benytte en ny rabatkode '6' i applikation 7121. 

 

5.20 6654 – Udskrift af plukkeseddel 

Der er lavet mulighed for, at en ordre skal være 'klar til pluk', før der kan udskrives en plukkeseddel. Dette 

gøres ved, at man i afsnit 7110 vælger, hvilken printer der skal opdatere statuskoden til 'klar til pluk'. Her-

udover er der en parameter i afsnit 7069 til at afgøre, om man benytter funktionaliteten. 

 

5.21 6685 – Kasseinterface 

Der er lavet mulighed for håndtering af MobilePay som betalingsmiddel fra FACKTA POS. 

 

SafePay-integrationen er udvidet, så der automatisk kan fraføres en aftenbeholdning. 

 

5.22 6801 – Vis byggepladser 

Man kan via en ny 0128-parameter nu vælge, om udløbne byggepladser kan vælges. 

 

5.23  7121 – Vedligehold kampagner og kundesæraftaler 

Man kan benytte rabatkode 6, hvis man har kundesæraftaler, der skal tilsidesætte bedste pris-princippet. 

Til dette er der udarbejdet en ny parameter i afsnit 6000: 'Benyttes rabatkode 6 på kundesæraftaler'. 

 

Flerstyk-antallet er udvidet fra at kunne indeholde op til 99 til nu at kunne indeholde op til 99999999,999. 

 

Der er tilføjet to nye kolonner i tabellen – 'Index' og 'Flerstyk kategori'. 

 

5.24 7131 – Vedligehold leverandøraftaler 

Der er nu mulighed for mængdepris på kampagner uden brug af indeks eller rabat. Der kan på en leveran-

døraftale vedligeholdes op til 3 forskellige priser afhængigt af mængden. 

 

Kolonnen 'Index' er tilføjet i tabeloversigten. 

 

5.25 7138 – Leverandøroplysninger i varxrf 

Vi har ændret, så leverandørnavnet altid overføres til varens krydsreference som versaler, selvom det er 

tastet med små bogstaver. 

 

Herudover er applikationens performance forbedret. 
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5.26 7142 – Vedligehold kalkulationsregel 

Det er nu muligt at lave sine egne tillæg eller fradrag, der indtastes som en del af varens stamoplysning –  

det kunne være en avanceprocent på varen – så man kan have flere avanceprocenter i én og samme kal-

kulation i stedet for at have flere kalkulationer. 

 

Felterne defineres i VARSUPT1 via opsæt i afsnit 6624 og 7720. Herefter opbygges kalkulationen med hen-

visning til feltet.  

 

5.27  7145 – Vedligehold lageroplysninger 

Man kan genberegne min. og maks. lager direkte i applikationen, uden at der skal køres en beregning via 

applikation 7423. 

 

5.28  7175 – Lokationsstyring  

Ved ændring af nærlokation trigges der nu også automatisk en hyldeforkant. 

 

5.29 7176 – Leverandørmaster 

Der har i forbindelse med anvendelse af alternative leverandører tidligere været en problemstilling med 

hensyn til, hvilke oplysninger der samtidig skulle opdateres. Det er nu muligt at anføre, hvilke oplysninger 

man ønsker opdateret, når der er tale om en alternativ leverandør. Man kan således i appl. 7181 angive, 

hvilke oplysninger der skal overføres, når der er tale om en alternativ leverandør. 

 

Der er medtaget en lang række nye felter i både MSTTRNT1 og MSTSTMT1 i forbindelse med udvidelse af 

varestamoplysninger (VARSTMT1 og VARBUYT1). 

 

5.30 7181 – Felttabel til leverandørmaster 

Applikationen er udvidet med en kolonne til vedligeholdelse af, om en overførselsprofil gælder for en alter-

nativ leverandør. 

 

5.31 7192 – Sammenhængende varer 

Applikationen er ændret, så den kan benyttes til en række nye formål. I første omgang kan den benyttes til 

håndtering af generiske varer, hvor man fra en webshop kan tilknytte et andet varenummer til det vare-

nummer, som ordren kommer ind med. 

 

Applikationen er forberedt til at kunne håndtere en række andre typer sammenhænge, fx omformning af 

varenumre fra kunder eller naturligt sammenhængende varer. Dette er dog endnu kun på tegnebrættet. 

 

5.32 7201 – Rekvisitionsindtastning 

Der er i forbindelse med bestilling af inaktive varer mulighed for at lave et brugeropsæt til applikation 

7201. Dette sikrer, at man vil kunne bestille inaktive varer i forbindelse med intern handel. 

Der er spærret for bestilling af kit-varer, da disse ikke kan varemodtages. 
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Hvis der foretages bestilling internt, er der lavet mulighed for at advare/spærre, hvis den bestilte mængde 

ikke er på lager, hvorfra varerne bestilles. Til styring af dette er der udarbejdet to nye applikationspara-

metre, som du kan se i applikation 0128. 

 

I forbindelse med overførsel af varer fra leverandørmaster kan alternativ købspris og evt. købsrabat benyt-

tes, hvis dette er udfyldt i leverandørmasteren. 

 

Der er nu mulighed for at få tilføjet anbrudstillæg, hvis dette er udfyldt, og bestilt mængde er under bestil-

lingsminimum. 

 

5.33 7202 – Disponering 

Hvis der foretages bestilling internt, er der nu mulighed for at advare/spærre, hvis den bestilte mængde 

ikke er på lager, hvorfra varerne bestilles. Til styring af dette er der udarbejdet to nye applikationspara-

metre, som du kan se i applikation 0128. 

 

5.34 7203 – Udvælg rekvisitionslinjer 

I forbindelse med overførsel af linjer til rekvisition kan man nu overstyre en evt. splitkode, så man har mu-

lighed for at blande splitkoder på samme rekvisition. Til at styre dette er der udarbejdet en ny 0128-para-

meter: 'Mulighed for fravælgelse af rekvisition pr. splitkode'. 

 

Ved dannelse af rekvisitionen er der nu mulighed for automatisk at få tilsat en leveringsdato ud fra den for-

trukne leveringsdag i applikation 7227. Dette styres via en ny værdi i 0128-parameteren: 'Hvordan skal le-

veringsdatoen være udfyldt'. 

 

5.35 7204 – Varemodtagelse 

Man kan få udskrevet en 'Påpladslægningsseddel'. Til styring af dette er der udarbejdet en ny 0128-para-

meter. 

 

5.36 7228 – Ankomstoversigt 

Det er muligt at ændre cursorplacering i forbindelse med F7-udsøgning. Til styring af dette er der udarbej-

det en ny 0128-parameter. 

 

Der er lavet mulighed for at få vist rekvisitionens leveringsadresse 1-3 i ankomstoversigten. Dette styres af 

en ny 0128-parameter. 

 

På varemodtagelsesbilaget er nær-/fjernlokation tilføjet. 

 

5.37 7295 – Gendan varekrydsreference 

Applikationen er ændret, så der er mulighed for at afvikle applikationen i fuld drift. Samtidig er der blevet 

mulighed for at medtage leverandørens navneoplysninger i krydsreferencen, så man ikke længere behøver 

at afvikle applikation 7138 samtidig. Dette styres via en ny 0128-parameter til applikationen. 
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5.38 7309 – Vis priser, beholdning 

Man kan nu se priser og beholdning på steder i andre firmaer. Hvis der er valgt et sted i et andet firmafor-

hold, begrænses brugeren til at se kunderelaterede oplysninger.  

 

5.39 7381 – Vis rekvisitionsnummer 

Der er udarbejdet mulighed for at få vist vareinformation via Infoboard. 

 

5.40 7382 – Vis købsfakturakladde 

Der er udarbejdet mulighed for at få vist vareinformation via Infoboard. 

 

5.41 7384 – Rekvisitionsnummerkontrol 

Det er nu muligt at se ABC-historik i rekvisitionshistorikken. Via F13 kan man få vist historikken inkl. evt. 

information fra ABC. 

 

5.42 7409 – Prisbog 

I forbindelse med dannelse af kundeprisliste som xml er der indført mulighed for at medtage eventuelle 

kunderabatter i xml-dokumentet. I rekvisitionsbilledet er der 3 nye valgmuligheder: 'Bruttopriser med ra-

bat', 'Nettopriser med rabat' eller 'Brutto- og nettopriser med rabat'. 

 

Der er udarbejdet et datomodul, så applikationen kan afvikles i robotten, hvilket muliggør, at man kan be-

nytte en anden pr. dato end dagens dato. Tilføj modulet EG7409R_J1 i applikation 0128, hvis du ønsker at 

bruge dette. 

 

5.43 7412 – Pakketræsseddel 

Man kan udskrive stednummer på pakkesedlen, så man fx kan bruge det til udskrift af forskellige logoer 

eller lignende. 

 

5.44 7416 – Udskrift af hyldeforkanter 

Der er til hyldeforkanten mulighed for at få udskrevet felterne VAFF01, VAFF02 og VAFF06.  

 

Herudover er der mulighed for at få udskrevet flerstykspriser på hyldeforkanten, hvis der på varen er en 

gældende kampagne med prismetode 2 eller 3. På disse kan følgende felter udskrives: 

 Flerstykspris i prisenhed 

 Flerstykspris i ekspeditionsenhed inkl. moms. 

 Flerstykspris i ekspeditionsenhed ekskl. moms. 

 Flerstyksantal  

 Flerstyksprisenhed 

 Flerstyksekspeditionsenhed. 
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5.45 7423 – Disponeringsforslag 

Varens disponeringskode og ABC-kode fra VARLAGT1 er tilføjet på udskriften. 

 

Der er tilføjet 3 nye disponeringskoder: 'I', 'J' og 'K': 

 'I' = Beregner disponeringsforslag ud fra et beregnet lagerminimum og et beregnet lagermaksimum. 

Der bestilles altid op til et lagermaksimum, der er deleligt med et eventuelt bestillingsmultiplum, men 

således at lagermaksimum ikke overskrides.  

Lagerminimum og lagermaksimum beregnes ud fra et gennemsnitligt salg samme periode sidste år X 

måneder frem og X måneder tilbage i indeværende år. 

Hvis antal måneder i afsnit 7623 er sat til 2, og vi aktuelt er i juni måned 2017, vil det gennemsnitlige 

salg være summen af salget i juni og juli 2016 plus salget i april og maj 2017 divideret med 4. Hvis la-

germinimum i beregningen bliver lavere end 2, sættes lagerminimum til 2. Det beregnede lagermini-

mum rundes altid op til nærmeste heltal. Hvis lagerminimum for eksempel beregnes til 3,425, bliver det 

rundet op til 4. Det beregnede lagermaksimum afrundes til nærmeste heltal. Hvis bestillingsmultiplum er 

udfyldt, bliver der altid mindst et bestillingsmultiplum mellem lagerminimum og lagermaksimum.  

 'J' = Samme beregning som disponeringskode I.  

Den eneste forskel er, at lagerminimum sættes til 1, hvis lagerminimum i beregningen bliver lavere end 

1.  

 'K' = Beregner disponeringsforslag ud fra et beregnet lagerminimum og et beregnet lagermaksimum.  

Lagerminimum og lagermaksimum beregnes ud fra et gennemsnitligt salg X måneder tilbage. Der bestil-

les altid op til et lagermaksimum, der er deleligt med et eventuelt bestillingsmultiplum, men således at 

lagermaksimum ikke overskrides. Der rundes altid op til nærmeste heltal. Hvis lagerminimum i beregnin-

gen bliver lavere end 1, sættes lagerminimum til 1. Der rundes altid op til nærmeste heltal. Det samme 

sker ved lagermaksimum. Hvis lagermaksimum i beregningen er mindre end 1, sættes det til 1. 

 

5.46 7451 – Udvælg varer til cyklisk optælling 

Applikationen er udvidet med mulighed for at udvælge på nærlokation, også selvom varen har en fjern-

lokation. I rekvisitionsbilledet til applikationen er der nu valgmulighed for, hvordan man ønsker at udsøge 

på nærlokation. Der er 3 muligheder: 

 Der udsøges på både nærlokation og fjernlokation.  

 Der udsøges kun på nærlokation. Hvis en udsøgt vare også har en fjernlokation, fravælges den.  

 Der udsøges kun på nærlokation. Hvis en udsøgt vare også har en fjernlokation, medtages den, uanset 

hvad der står i fjernlokation. 

 

5.47 7456 – Udskriv lageropgørelse 

Der er indført mulighed for, at man automatisk kan få overført oplysninger til STATUSP2-filen, fx til brug i 

Cognos eller andet BI-produkt. Dette kan gøres ved at lægge applikationen i robotten, hvor der regelmæs-

sigt overføres nye lagerværdier til et bestemt fil-member. Derved slipper brugeren for selv at udføre denne 

handling manuelt via applikation 7159. 
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5.48 7457 – Udskriv indtastet status 

I forbindelse med rekvirering af listen 'Beholdning som ikke er optalt' er der tilføjet følgende oplysninger: 

 Lagerenhed 

 Total kostpris (her er der en ny 0128-parameter til styring af, hvilken kostpris der anvendes) 

 Dato for seneste salg 

 Dato for seneste køb 

 Markering for, om varen er inaktiv. 

 

5.49 7A62 – Kampagner – dan særaftaler 

Der er i forbindelse med overførsel af kampagner til salgs-/købskampagner udarbejdet mulighed for at 

overføre aftalerne på sted 0, hvilket vil gælde for samtlige steder. Dette kan sættes op via en ny 0128-pa-

rameter til applikationen. 

 

5.50 7D11 – Indlæs NOBB-oplysninger 

Der er til NOBB-indlæsningen indført mulighed for at vælge, hvilket masternummer man vil have oplysnin-

gerne indlæst i, så man fx kan indlæse standard NOBB-priser i et masternummer og NOBB-kontraktpriser i 

et andet masternummer. Dette sættes op i afsnit 7907. 

 

Herudover er der en ny 0128-parameter til angivelse af, hvilket masternummer applikation 7D11 default 

skal benytte. Applikation 7182 er udvidet, så der er mulighed for at abonnere på flere masternumre på 

samme leverandør. 

 

5.51 7M01 – Vareinfo-app 

Der er til vareinfo-appen tilføjet fjernlokation og alternativ lokation, hvis disse er udfyldt. 

 

5.52 7M02 – Chauffør-app 

Der er lavet mulighed for at gemme enhedens geo-lokation, når følgende funktioner udføres i chauffør-ap-

pen: 

 Placeret på bil 

 Fortryd placeret 

 Jeg er kørt 

 Leveret 

 Fortryd leveret 

 Jeg er færdig med turen. 

 

Geo-lokationen gemmes automatisk, hvis enhedens lokalitetstjeneste er slået til. 

 

Oplysninger om geo-lokation og tidspunkt kan ses i applikation 6208 pr. sag/rekvisition. 

 

Der er mulighed for at benytte ASPECT4-webbrugere i appen. Dette kan benyttes, hvis der er tale om bru-

gere, der normalt ikke benytter ASPECT4. 
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5.53 7M03 – Plukkeapp 

Ny app til understøttelse af plukkeprocessen. Appen kan kun benyttes i forbindelse med modulet pluk og 

pak.  

 

Med appen sikrer man højere kvalitet i plukkeprocessen gennem stregkodekontrol af varen. Samtidig hjæl-

per appen med at holde styr på evt. ændringer af ordren, mens der plukkes.  

 

Her er nogle af de fordele, man opnår med plukkeappen: 

 Altid seneste version af ordren 

 Mulighed for specifik information til plukkeren 

 Mulighed for ekstra information pr. varelinje til plukkeren  

 Automatisk prioritering af plukkerækkefølgen på baggrund af leveringsdato og -tidspunkt 

 Automatisk fordeling af plukkesedler 

 Ekstra plukkekontrol ved stregkodescanning 

 Der kan plukkes i områder på tværs af ordrer 

 Automatisk opdatering af plukkeinformation 

 Tilføjelse af strøer, paller mv. 

 Angivelse af placering 

 Billeder af varen 

 Omregning til andre enheder 

 Udskrivning af pakkelabels 

 Mulighed for kamerascanning 

 Tydelig markering af skaffevarer 

 EAN-128-scanning på længdevarer (træ). 
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Her er lidt skærmeksempler fra plukkeappen: 
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5.54 7M04 – Cyklisk optælling, app 

Der er udarbejdet mulighed for at danne en kontrolliste, som kan kaldes, inden man godkender bundtet. 

Her kan man så vurdere, om der skal foretages justeringer, inden bundtet godkendes. 

 

Der er desuden lavet mulighed for kamerascanning i appen. 

 

5.55 7M05 – Totalstatus 

Der er udarbejdet en ny app til totalstatus. Appen tager udgangspunkt i optællingsprocessen i forbindelse 

med totalstatus.  

 

Hvis du tidligere har benyttet håndterminalsløsningen, slipper du nu for 'hardwarebøvl', hvor enheder skal 

omkonfigureres og sendes rundt i landet. Nu kan du 'bare' afvikle statusoptællingen på din smartphone. 

 

Her er nogle skærmbilleder fra appen: 
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5.56 7M07 – Ankomst og varemodtagelse 

Der er foretaget en række forbedringer i appen, så det er nemmere at navigere og søge på varer. 

 

5.57 9401 – Salgsstatistik 

Der er lavet mulighed for at udsøge 3 nye kriterier: 

 Varesortimentskode (FKSOTM) 

 Websortimentskode (FKSOTW)         

 Bestillingsmåde (FKBSMD). 

 

Udsøgningen foretages på baggrund af værdierne på salgstidspunktet. 

 

5.58 9402 – Købsstatistik 

Der er lavet mulighed for at udsøge 3 nye kriterier: 

 Varesortimentskode (BSSOTM) 

 Websortimentskode (BSSOTW)         

 Bestillingsmåde (BSBSMD). 

 

Udsøgningen foretages på baggrund af værdierne på købstidspunktet. 
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5.59 ABC – Rekvisition ind 

Ved dannelse af rekvisitioner via ABC kan man nu via afsnit 9700 bestemme, hvilken statuskode en retur-

rekvisition skal have. Ved eventuelle fejl på rekvisitionen vil både almindelige rekvisitioner og returrekvisiti-

oner få den angivne ordrekode for fejl fra afsnit 9701. 

 

Desuden åbnes for mulighed for at medsende ordrekoden som en del af xml med et nyt keyword. 

Dette vil overstyre ordrekoden fra afsnit 9701. 

 

5.60 ABC – Ordre ind 

Der er til ABC-dokumentet 409.ORDER-R etableret mulighed for at medsende oplysninger om en bygge-

plads med et nyt 'tag': 'BULDINGSITE'. 

 

5.61 ABC – Kundewebservice 

Til webservicen 'Customer1' er der mulighed for at ændre følgende værdier på kunden: 

 NAME1   Debitornavnefelt 1 (KNVN1) 

 NAME2   Debitornavnefelt 2 og Sorteringsfelt B  (KNVN2 og KSRTB) 

 ADDRESS1  Debitornavnefelt 3 (KNVN3) 

 ADDRESS2  Debitornavnefelt 4 (KNVN4) 

 ADDRESS3  Debitornavnefelt 5 (KNVN5) 

 ZIPCODE  Postnummer (KPCODE) 

 PHONENO  Telefonnummer (KTLFN) 

 CELLPHONENO  Ekstra alfafelt, normalt mobilnummer (KDEXA3) 

 CVRNO   EU-momsnummer og CIR-nummer (KPBSN og KDCIR). 

 

5.62 ABI – Prismodul 

Det er nu muligt at sende prisinformationer ud via ABI. Dette kan fx benyttes i forbindelse med e-handels-

løsninger. 

 

5.63 InsightSearch 

Man kan udsøge fakturaer på en række nye kriterier: 

 Ordrenummer 

 Kundenummer 

 Byggeplads 

 Kundens reference 

 Fakturanummer 

 Manuelt nummer 

 Leveringsadresse. 

 

Man kan i afsnit 9293 med fordel begrænse, hvor mange dage man historisk skal søge i. 
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5.64 TUN er ændret til DB (Danske Byggecentre) 

I forbindelse med at Trælasthandlerunionen har ændret navn til Danske Byggecentre, er samtlige udskrif-

ter, skærmbilleder og hjælpetekster tilrettet med det nye navn, så TUN er blevet til DB. 

 

 

6 Databaseudvidelser 

Der er til ASPECT4 Trælast release 6 en række databaseudvidelser. For at få alle detaljerne skal du hen-

vende dig til din konsulent. 

 

 

7 Installation og konvertering 

ASPECT4 Trælast release 6 kræver ASPECT4 Foundation release 6. Se beskrivelsen vedrørende ASPECT4 

Foundation release 6 for yderligere information. 

 

Når du får ASPECT4 Trælast release 6 leveret, 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: 

https://eg.dk/private-virksomheder/guide-til-valg-af-erp-system/aspect4/aspect4-day-2017-materialer/ 

 

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

lig også meget velkommen til at overdrage opgaven til din konsulent. 

 

 

 

 

https://eg.dk/private-virksomheder/guide-til-valg-af-erp-system/aspect4/aspect4-day-2017-materialer/
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