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1 Indledning
ASPECT4 Trælast, version 3, release 7 er en del af den samlede ASPECT4-release. Dette hæfte indeholder
beskrivelse af releasens betydning for ASPECT4 Trælast.
ASPECT4 release 7 tager ikke blot nummermæssigt, men også indholdsmæssigt fat, hvor release 6 slap.
Det dominerende indhold i ASPECT4 release 6 var et nyt skærmlayout, effektivisering og procesoptimering,
hvor også mobilitet var en af hjørnestenene.
Med version 3, release 7 er der fuld fokus på den grafiske overflade, ASPECT4 Client. Dette betyder, at
man med denne release ikke længere understøtter brug af 5250-emulering i stort set alle applikationer. Det
vil dermed ikke være muligt at benytte 'almindelige' applikationer i 5250-emulering. Der vil dog være enkelte applikationer, som stadig kan benyttes, f.eks. kan de 'gamle' håndterminalapplikationer fortsat benyttes i release 7. Begrundelsen for dette er bl.a., at vi har valgt at benytte udvidelsen af alle nummerserier
fra 7 til 11 cifre, hvilket ikke har været praktisk muligt at gennemføre i 5250-emuleringen på grund af
pladsmangel på skærmbillederne.
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 opgaver 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.

2

Effektivisering og procesoptimering

Temaet for ASPECT4 Trælast, release 7 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 ved udvikling af 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, i stedet for udvikling af "knopskydninger" i løsningen.

3

Dokumentation

Beskrivelse af ASPECT4 Trælast, version 3, release 7 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.
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Via InsightSearch er der mulighed for at søge i hjælpebeskrivelserne for at finde nærmere dokumentation.
Dokumentationen er fortsat opdelt på ovenstående niveauer.
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4 Nye/ændrede funktioner – headlines
4.1

ASPECT4 Trælast-robotter

Vi har fokuseret på at udvikle robotter, som kan afhjælpe nogle af de tunge, manuelle arbejdsopgaver.
Mange af denne type opgaver kan allerede løses af moduler i vores løsning, men nogle opgaver udføres
stadig manuelt. Vi ser vores fem robotter som gode daglige værktøjer, men også som kilder til inspiration
for vores brugere. Det er let at oprette en ny robot, så der er masser af muligheder for at lave robotter,
som hjælper med lige præcis jeres daglige opgaver.

4.1.1 Sletning af gamle tilbud
Gamle tilbud kan ligge længe uden at blive fjernet, hvis kunden ikke ønsker at udnytte dem. Som det er
nu, foretages en sletning manuelt pr. sag i applikationen. 6201 – Sagsregistrering.
Denne robot udfører sletningen af sagerne, baseret på en indlæsning af et regneark, hvor alle de ønskede
sagsnumre er listet. Det betyder, at man slipper for selv at udsøge og slette hver enkelt sag og derved
spare en masse manuelt arbejde.
Regnearket dannes på baggrund af en Query i QueryManager, som sendes til brugeren, der afvikler querien. Derved kan der laves en kontrol, inden man sætter robotten i gang.

4.1.2 WorkFlow-brugeroprettelse
Når man opretter en bruger til WorkFlow, skal der udfyldes forskellige informationer, som allerede findes
på brugeren i appl. 0110. Robotten kan ved hjælp af brugernavnet selv gå ind og finde brugerens navn og
e-mail, som den benytter i forbindelse med oprettelsen af WorkFlow-brugeren i appl. 0H02.
Ved hjælp af Stepping Stone-links kan det desuden gøres ved at stå på brugernavnet i appl. 0110 og klikke
på det tilhørende Stepping Stone-link, som så vil kalde robotapplikationen og oprette brugeren.

4.1.3 Prisændringer
På manuelt oprettede varer, dvs. ikke fra ByggeBasen, kan det være tidskrævende at skulle foretage prisændringer. Med denne robot kan man ved en indlæsning af et regneark med de nye priser få ændret priserne, uden at skulle håndtere hver enkelt vare manuelt.

4.1.4 Vareoprettelse
Skal der oprettes en række vare fra leverandørmasteren, hvor det ikke kan lade sig gøre ved hjælp af multioprettelse, f.eks. hvis det ikke er varenumre, som ligger i rækkefølge efter hinanden, kan det være en
lang og møjsommelig proces.
Ved hjælp af denne robot skal man kun bruge et masternummer, varenummer og leverandørnummer. Robotten opretter herefter varerne, så de ligger i varekartoteket.

4.1.5 Oprettelse af rabataftaler
Har man mange varer, der skal oprettes kampagner på, skal man oprette dem enkeltvis. Det kan dreje sig
om rigtig mange varer, og man vil oftest allerede havde informationerne liggende, f.eks. i et regneark.
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Med robotten kan man indlæse regnearket, så brugerne slipper for at oprette hver aftale enkeltvis. Regnearket skal indeholde varenummer, pris, start-og slutdato

4.1.6 Eksempler fra løsningen
Oprettelse af ny robot

Robotoptagelse
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Robotten optager og gemmer de trin, man gennemfører.

Efter at robotten er kørt, gemmes der en log over de trin, som robotten har gennemført – her er et eksempel på oprettelse af en bruger i Workflow-applikationen 0H02, hvor udgangspunktet er brugeren i 0110.
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4.2

Oprettelse af ordrer via regneark og attachments

I ASPECT4 release 7 er der nu mulighed for at tilknytte filer til udvalgte nøgler (ordrenummer, kundenummer mv.) i systemet. Dette kaldes attachments (vedhæftninger) og kan bestå af f.eks. et regneark, en tegning eller lignende, man modtager fra sin håndværker. I forbindelse med lagring af disse oplysninger direkte på en sag har vi udviklet mulighed for, at indholdet fra dette regneark kan oprette ordrelinjer på den
ordre, man står på, når man gemmer et regneark fra Visual Kalkulation, blot ved at trække og slippe regnearket ind på ordren – nem og enkelt.

Vi har i første omgang udviklet integration til Visual Kalkulation, og da det teknisk bygger på en ABC-profil,
er det nemt at re-mappe til et andet format, så det også kan gælde andre kalkulationssystemer.
Da det ofte kan være et problem at re-konvertere varenumrene til DB-nummer fra et BYG-nummer, sker
der automatisk en konvertering gennem filen VARSAMT1 (applikation 7192), hvor man kan se sammenhængen mellem BYG- og DB-nummer. Her vil man også kunne angive en eventuel omregning mellem den
enhed, som håndværkeren har sendt i, hvis denne ikke findes i ASPECT4. Typisk vil en kalkulation f.eks.
angive, hvor mange skruer der skal bruges, men i ASPECT4 sælges disse typisk kun i pakker, og der skal
derfor ske en omberegning til en enhed, der kendes i ASPECT4. Derfor skal oplysningen ligge i applikation
7192.
Når tilbuddet eller ordrebekræftelsen sendes til håndværkeren, sker det nu også med angivelse af hans varenummer (BYG-nummer) og i den enhed, han sendt ind i ASPECT4. Håndværkeren slipper så selv for manuelt at skulle foretage omberegning i hans kalkulation.
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4.3

Udvidelse af nummerserier

En af de helt store opgaver til release 7 er foretaget 'under motorhjemen' og består i at udvide samtlige
nummerserier fra de nuværende 7 cifre til 11 cifre. De første skridt blev taget i release 5, hvor databaserne
blev udvidet, men det har ikke være praktisk muligt at udvide applikationerne tidligere, på grund af understøttelse af 5250-emulering (grøn skærm). Da det ikke længere understøttes i release 7, har vi udvidet
samtlige skærmbilleder og udskrifter, så der er plads til alle 11 cifre. Eneste udtagelse er, hvis man benytter applikation 6251 – salg på håndterminal, hvor der maksimalt vil kunne være 9 cifre i ordrenummeret.
Eksempel fra applikation 6201 – sagsregistrering:
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Fra appl. 6480:

4.4

Udvidelse af adressefelter og postnummer i eget felt

I release 7 er adressefelter udvidet fra de nuværende 30 tegn til 40 tegn, og samtidig er adressefelt 4 taget i brug. Herudover udfyldes leveringsadresse postnummer [ORLXPN] og leveringsadresse landekode
[ORLXLA] også i forbindelse med adresse-/postnummervalidering. Det betyder, at postnummer nu kan benyttes som et selvstændigt felt til f.eks. en søgning i forbindelse med planlægning af udkørsel.
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4.5

Timekampagne

Der er åbnet op for, at man kan benytte start- og sluttidspunkt for en kampagne. Det forudsættes, at startog slutdato er samme dag, og kan kun benyttes på kampagner.
Tidspunktet sendes med ud til DocManager og kan udskrives på hyldeforkanten, hvis man ønsker dette.
Der kan i 7416 – Udskrift af hyldeforkanter og 7417 – Udskrift af hyldeforkanter angives tidspunkt i søgningen, så man kan søge efter specifikke timekampagner.
Til applikation 7123 – Multiændring af kampagner er tidspunkt medtaget i søgning ved kopiering af kampagner.
I applikation 6201 – Sagsregistrering er ordretidspunkt med i hovedbilledet, så man kan ændre ordretidspunktet i forhold til prissætning af ordren.
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4.6

Overlappende kampagner – bedste pris

Der er nu mulighed for at have flere kampagner med samme startdato/-tidspunkt.
Hvis der findes flere aktive kampagner, undersøger prissætningen, hvilken af de aktive kampagner der er
billigst for kunden, og benytter den i prissætningen. I dag vælges den med seneste startdato. I forbindelse
med undersøgelse af, hvilken der er billigst, tages der ikke højde for eventuelle flerstykpriser. Det er alene
ud fra 'nettoprisen'.

4.7

Nye tillægsydelser i 6201 – sagsregistrering

I tillæg til leveringsgebyr er der nu mulighed for at kunne tilvælge en eller flere tillægsydelser til ordren.
Det kunne f.eks. være, at man ønskede en ekspreslevering, eller en bedre type indpakning. Ydelserne
fremkommer i et nyt skærmbillede sammen med eventuelle leveringsgebyrer. Skærmbilledet er opdelt i leveringsgebyrer og tillægsydelser, og der kan være nogle, som f.eks. er forvalgte. Serviceydelserne kan
være forskellige, afhængigt af forsendelse på ordren. Serviceydelserne konfigureres i afsnit 7052 og 7752.

4.8

GDPR - anonymisering af persondata

I release 7 er der, i ASPECT4 Finance, nu mulighed for i 2111/3111 at anonymisere en kunde eller leverandør via en nyt brugeropsætning. Anonymiseringen sker ved at ændre udvalgte felter på kunden til en ny
'tekst' fra en parameter i afsnit 2114, hvor man selv kan bestemme den blivende tekst. Der anonymiseres
både i Finance- og Trælast-filer i 'standardfelter'. Dette ser via et workflow og kan tilpasses, hvis man har
oplysninger andre steder i filerne, som også skal anonymiseres.
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Eksempel fra 2111:

4.9

Pluk & pak – pluk-app

Vores pluk-app blev udviklet til release 6, og i release 7 er der fremkommet en række nye muligheder i
pluk-appen:
• Mulighed for selv at vælge, hvilke funktioner der skal udføres ved afslutning af pluk. Via afsnit 7166 er
det nu muligt pr. plukker at angive, hvilke funktioner brugeren skal igennem ved afslut af pluk. Der kan
vælges mellem 'Udskriv pakkelabels', 'Tilføj emballage' og 'Tilføj placering'

• Hvis der plukkes i flere områder, vises en eventuel placering ved opstart af pluk, så plukkeren bliver opmærksom på det ved opstart af pluk.
• I forbindelse med pluk af træ i længder (varetype '0' og '1') er der nu mulighed for at ændre længder
via et nyt længdebillede.
Hvis brugeren scanner en anden trælængde, end der findes på ordren, guides brugeren automatisk ind i
det nye længdebillede og kan ændre den eller de længder, der er på det pågældende træhoved. Hvis
der ikke scannes, kan funktionen aktiveres manuelt, via funktionen 'Længder' i omregningsbilledet. Der
vises samtlige længder, der findes, i træhovedet med det totale antal meter, som er bestilt, samt hvor
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mange der er bestilt pr. længde. Brugeren kan nu vælge en anden længde og antal og samtidig se, hvilket restantal meter der er tilbage. Ordren opdateres med de valgte længder, når der trykkes 'OK' på
længdeoversigten.

4.10 Ny pakketræ-app: 7M10
Til brug på lageret er der udviklet en ny pakketræ-applikation, hvor brugeren kan se, hvilke ledige pakker
der er på lager, og overføre dem til galge. Når brugeren kommer ind i applikationen, vises alle ledige pakker for det lager, brugeren står på. Der kan søges på pakkenummer eller på varetekst. Der kan skiftes til
andre lagersteder, hvis det er nødvendigt, og brugeren kan skifte mellem at se 'ledige' pakker eller både
'ledige' og 'reserverede' pakker. Når der er valgt en pakke, kan brugeren se og vedligeholde pakkens lokationsnummer, hvis der er behov for at flytte pakken. Pakke kan også overføres til 'galge'. Med denne app får
man mere realtidsbaseret lagerbeholdning på træ i længder, da det opdateres med det samme, når brugeren overfører til lager.
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4.11 Søgning på telefonnummer i 6201
Det er ændret, så man ved søgning på telefonnummer eller søgekode 'T' i appl. 6201 nu også søger på feltet 'KTFAX' fra debitorstamoplysningerne. Samtidig er feltet ændret i diverse skærmbilleder, så der nu står
'Mobilnummer' i stedet for 'Faxnummer'. Feltet er tilføjet i kolonnen i søgebilledet samt i ordrehovedet i
6201.
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4.12 Egen mailadresse på udskriftsbilledet
Der er nu mulighed for, at man får vist brugerens egen mailadresse på udskriftsbilledet i 6201/7201, som
kan benyttes, hvis brugeren ønsker at sende en kopi til sig selv. Mailadressen hentes fra brugerens 0110parameter, og funktionen kan aktiveres i afsnit 7980.

4.13 Chaufførtidsregistrerings-app: 7M11
Der er udviklet en ny app til tidsregistrering. Appen kan benyttes til tidsregistrering, hvor man f.eks. benytter sig af eksterne vognmænd. Oplysningerne gemmes i filen CHATIDT1 og kan benyttes som kontrol af
den modtagne faktura fra den eksterne vognmand. Der kan, ud over registrering af tid, også tilføjes forskellige forbrugsvarer, som f.eks. krantid eller anvendelse af anhænger. Dette kan opsætte, hvilke vare der
skal være mulighed for at benytte.
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CHATIDT1

Afsnit 7715
Varer i gruppe

Afsnit 7714
Tilladte grupper

Ny fil
CHATLIT1
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4.14 Oprettelse af engangskunder med mailadresse
Der er lavet en helt ny oprettelse af 'diverse' debitorer, hvor der nu er mulighed for også at gemme kundens mailadresse. Til at styre dette er der til appl. 6201 lavet en ny 0128-parameter (under ekstra-parameter), hvor man angiver, hvilken debitorvedligeholdelsesapplikation der skal anvendes i skærmbilledet. Det
betyder, at man selv kan bestemme, hvilke vedligeholdelsesfelter, der skal benyttes, når man opretter 'diverse-debitorer', og samtidig kan man vedligeholde debitors DEBWWW-oplysninger (mailadresser mv.). Debitoren oprettes automatisk og kan derefter fremsøges på samme måde som andre debitorer.
Eksempel på debitoroprettelse:

4.15 Ny adressevalidering via DAWA
Der er lave mulighed for en ny adressevalidering, hvor der er mulighed for 'type-ahead'-funktion i adressefelter. Til det er der oprettet et nyt adressesøgningsfelt, hvor brugeren indtaster den ønskede adresse, og
mens brugeren indtaster, vises forslag til adressen under feltet, og brugeren kan vælge den ønskede
adresse.
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I forbindelse med anvendelse af DAWA låses adressefelterne med undtagelse af adressefelt 1, som anvendes til navn. Hvis adressen ikke kan findes i DAWA, kan brugeren åbne de låste felter med F24 (Skift+F12)
DAWA er 'Danmarks Adressers Web API', som indeholder alle danske adresser, og servicen er gratis.

DAWA-integrationen findes, ud over i applikation 6201 – Sagsregistrering, også i:
• 6101 – byggepladsvedligeholdelse
• 7201 – rekvisitionsregistrering

4.16 Købsfaktura - multimatch
I forbindelse med købsbogføring i applikation 7210 er der nu mulighed for at foretage købsfakturamatch på
tværs af flere købskladder med samme rekvisitionsnummer. Denne problemstilling opstår typisk, hvis en
leverandør har leveret en bestilling ad flere omgange (del-leveringer). I dag skal denne sammenkædning
foretages manuelt i applikation 7211. Det er der nu mulighed for, at systemet selv foretager denne sammenknytning pr. rekvisition. Det betyder at hvis der er flere købskladder til en rekvisition, vil systemet
prøve at matche med dem samlet i stedet for én til én.
I applikation 7211 – Match sammenkædning er der tilføjet kolonner med Match/Ej match, totalbeløb, difference. Samtidig er der nu mulighed for at søge på et specifik rekvisitionsnummer og få vist det/de bundter,
som indeholder købskladder med rekvisitionsnummeret.
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4.17 MobilePay-link på faktura og kontoudtog
Det er i release 7 muligt at få angivet MobilePay betalingslink på fakturaer og kontoudtog, som skal sikre
kunden en nemmere og hurtigere betaling og dermed også sikre, at han betaler til tiden. Det kan konfigureres, så der på fakturaen/kontoudtoget angives en QR-kode samt et link til MobilePay. Linket og koden
indeholder oplysninger om afsender af betaling, beløb samt kundens kundenummer eller fakturanummer.
Dette gør det muligt for kunden enten at scanne koden eller klikke på linket på en smartphone. Herefter
sendes han til MobilePay-appen. Oplysningerne følger med, og kunden skal blot swipe til højre for at godkende betalingen. For at tage det i brug kræves der opsætning i docmanager.

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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5 Ændringer pr. applikation
5.1

ABC - ordre ind, via WEB-service

• Konvertering af varenummer via VARSAMT1, applikation 7192. Her kan der konverteres fra ét varenummer til et andet, hvis der f.eks. anvendes forskellige varenummersystemer, eller man har generiske produkter, hvor et varenummer kan erstattes af et andet.
5.2

6101 – Vedligehold byggepladser

• Adressesøgning og validering via DAWA med 'typeahead'-funktion.
• Leveringsadresser er flyttet ind som de første felter
• Udvidelse af leveringsadresse til 4*40 tegn

5.3

6201 – sagsregistrering

• Adressesøgning og validering via DAWA med 'typeahead'-funktion.
• Udvidelse af leveringsadresse til 4*40 tegn
• Ny funktion til oprettelse af diverse-kunder, så de oprettes med det samme, inklusive mulighed for at
gemme mailadresse m.v. Derudover er der mulighed for selv at bestemme, hvilke felter der skal være i
skærmbilledet, da det er en kopi af flex-applikationen 2111 – debitor vedligeholdelse.
• Ændring af gebyrtilsætning, så det sker til sidst på ordren, og mulighed for at udelade udvalgte kunder
og varegrupper fra gebyr via en ny applikation 6214 – frihold for gebyr.
• Ændret sortering af statistiklinjer, så de nu sorteres efter dato og ikke fakturanummer.
• I forbindelse med krediteringssystemet vises nu også leveringsadresse samt byggeplads, så man nemmere kan skelne mellem de købte linjer.
• Ved brug af årsagskode på kreditnota vises teksten nu.

• Performance-optimering flere steder, blandt andet når leverandørmasteren kaldes, hvor der er fjernet
kolonner for at optimere performance.
• Postnummer og by bliver nu også vist under 'Kundeoplysninger' både på hoved- og linjebilledet.
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• Mulighed for øre-afrunding ved DIBS-capture via opsæning i afsnit 9603.
• Til sagsoversigten (F4 i søgekoden, 6802) er der tilføjet kundenavn 1-2 i oversigten
• Ordretidspunkt på ordrehovedet, som benyttes i prissætning og ved læsning af eventuelle timekampagner.

5.4

6206 – tilbagemelding fra pluk

Via en ny 0128-parameter er der nu mulighed for, at ordre til afhentning efterlades i ordrekode 5 (der udskrives ikke følgeseddel), og følgesedlen så skal udskrives, når ordren afhentes af kunden.
5.5

6208 – turplanlægning

Applikationen er udvidet med en række funktioner, som kan lette arbejdet med håndtering af planlagte
ture.
• Hvis man ikke automatisk udskriver følgeseddel ved afslutning af pluk, kan dette nu gøres inde på turen, hvor der nu er mulighed for at vælge udskrift af følgesedler på turen. Det betyder, at man kan
vente med at udskrive følgesedlerne samlet til en tur. Til at bestemme, hvilken printer følgesedlerne udskrives på, er der en ny brugerparameter.
• Der er lavet mulighed for at se og redigere pluk- og chaufførinfo uden at skulle ind på ordren.
• Hvis man har ændringer til en ordre, er der nu direkte adgang til ordren i 6201 – sagsregistrering fra
turen.
• Ny kolonne til visning af, om der er udskrevet følgeseddel på ordren.
• Ny kolonne til visning af, om der er skaffevarer på ordren
• Ny kolonne til visning af, om ordren plukkes i flere områder (split-ordre)
• Se appl. 6381 – vis ordre/ordrelinjer, hvor der er tilføjet pluk-information i nye kolonner
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Eksempel fra 6208:

5.6

6210 – salgsbogføring

Til filen FAKORDT1 er der nu en oprettelsesdato med i filen.
Hvis man benytter leverandørbonus (version 3), kan dette nu beregnes med i skyggekostprisen. Dette opsættes i afsnit 7999.

5.7

6299 – ordreoprydning

Filen ORDLOGT1 (leveringsgebyr) er nu medtaget i oprydning af ordre.

5.8

6381 – sagsregister, vis pr. sagsnummer

Der er tilføjet følgende kolonner i tabellen:
• Plukområde
• Plukker
• Plukdato
• Pluktidspunkt
• Antal plukket
• Visning af plukdifference (hentet via parameter til appl. 6208)
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5.9

6385 – sagsnummerkontrol

Via applikation 6385 er der nu mulighed for at se og vedligeholde placeringsoplysninger, der er foretaget i
forbindelse med pluk af ordren.

5.10 6402 – bon-print
Til bon-print er designet ændret, så man ved udskrift af en returbon, udskriver 4 linjer til angivelse af kundens navn, adresse, postnummer, by og en underskrift. Samtidig er det ændret, så tomme linjer i afsnit
7150/7151 ikke optager plads på udskriften.
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5.11 6606 – prissætning – salg
Til prissætning af ordrer er der nu mulighed for, at man kan benytte 'timekampagner', så man på kampagnen kan angive start- og sluttidspunkt, når man opretter kampagnen.
Der er nu mulighed for, at man kan have overlappende kampagner på samme vare, altså med samme
starttidspunkt. Som det er i dag, er dette ikke muligt, da det kontrolleres, om en vare findes, med samme
startdato, og det vil så være den, der er gældende, når der vælges kampagnepris. Det er nu ændret, så
man kan have flere kampagner på samme vare, med samme startdato. Hvis der er flere overlappende
kampagner, finder systemet den billigste nettopris for kunden (der tages ikke højde for eventuelle flerstykpriser).

5.12 6616 – ordreoprettelsesmodul
Modulet til ordreoprettelse giver nu mulighed for, i forbindelse med intern handel, at opsplitte en ordre ud
fra opsplitningskode, hvis varen kan leveres fra forskellige lokationer. Herudover kan man kontrollere mod
varens beholdning og opdele ordren efter en prioriteret lagerrækkefølge. Når ordren oprettes, kan der angives en standardbyggeplads og -forsendelseskode.
Løsningen er bygget på et workflow til kald af et kontrolmodul.

5.13 6786 – skaffeordre – overblik
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.
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5.14 6W02 – opfølgning på tilbud
Applikationen er performanceoptimeret i form af 2 nye indekser på henholdsvis ORDNKTT1 og TREEXLT1.

5.15 7101 – afhentningsadresser
Der er lavet en ny applikation til registrering af faste afhentnings-/leveringsadresser, som kan hentes ind
på en rekvisition og sendes videre til en ekstern transportør. Oplysningerne kan sendes med i en transportbooking til den eksterne vognmand.
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5.16 7104 – generelle ændringer
Til vedligeholdelse af stamoplysninger er der nu mulighed for at søge på og ændre 'Master vedligeholdelseskode' [VAMSVK].
Til vedligeholdelse af lageroplysninger kan man nu søges på og ændres 'Hyldeforkantsformat' [VLHYLD] og
'Leveringstid' [VLLTID].

5.17 7121 – kampagner og særaftaler
Mulighed for time-kampagner, hvor man inden for samme dag kan angive start- og sluttidspunkt.
Der er nu mulighed for at oprette kampagner med samme start- og slutdato og -tidspunkt.

5.18 7123 – Multiændring af kampagner og særaftaler
Der er nu mulighed for at udsøge på tidspunkt i forbindelse med kopiering af kampagnepriser.
Man kan nu masseoprette kampagner og særaftaler på en specifik leverandør, hvis man f.eks. har en kampagnerabat på en leverandør. Funktionen søger efter de varer, som leverandøren er primær leverandør af,
og man kan så på varegruppe- eller varenummerniveau fjerne udvalgte varer fra kampagnen. Herefter
opretter applikationen automatisk en kampagne pr. varenummer i VARSAFT1 (appl. 7121).
Udfyld søgning på leverandør:
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Herefter vises de varegrupper, som leverandøren har varer i:

Med 'skydeknap' kan man fjerne en eller flere varegrupper fra kampagnen
Til sidst vises oversigt over de varer, der er med i søgningen, og her kan man igen fjerne enkelte varer
med 'skydeknap'
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5.19 7129 – opdatering af priser på pakketræ
Der er udviklet en ny applikation til opdatering af priser på pakketræ, så man slipper for at skulle ind på
hver enkelt pakke i forbindelse med en prisjustering.
Der opdateres kun på pakker med status='Ledig', og der kan ikke opdateres med 0,00.
Der er 0128-parameter til styring af, om opdateringen skal være på tværs af firmaer
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5.20 7111 – varevedligeholdelse
Der er nu mulighed for, at brugeren ikke længere kan se kostfaktor og kalkulationer i varevedligeholdelse.
Det vil typisk være til 'visningsapplikationerne', at man ønsker at vise kostpriser, og hvordan varen er kalkuleret.
Hvis man ønsker, at brugeren ikke skal ske kostpriser og kalkulationer, konfigureres dette i 0110-parameteren til applikation 7144, 7150 og 7152 samt eventuelle visningsapplikationer, typisk 7344, 7350 og 7352.

5.21 7157 – oprettelse af statusperioder
Ledeteksterne er justeret, så de er ens mellem multioprettelse og enkeltoprettelse.

5.22 7201 – rekvisitionsindtastning
• Adressesøgning og validering via DAWA med 'typeahead'-funktion.
• Udvidelse af leveringsadresse til 4*40 tegn
• Leveringsadresse 2 og 3 samt bemærkning vises nu i skærmbilledet med hovedordrevisning ved oprettelse af ordre (F8).
• I forbindelse med intern handel er der nu mulighed for at angive en default 'splitkode', som kan benyttes, når ordren oprettes og eventuelt splittes op, hvis ordren skal leveres fra forskellige lagre.
• Det er nu muligt at angive returrekvisitioner i statuskode 1 og 2 (forespørgsel).
• Hvis der på en vare er alternative mængdepriser, vises disse grænser og priser nu i linjebilledet.
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• Informationsfelterne fra KREWWWT1 vises nu i udskriftsbilledet.

• I forbindelse med, at man kan modtage elektroniske ordrebekræftelser, kan man få opdateret leveringsdato pr. ordrelinje. Denne leveringsdato vises nu på linjebilledet og kan redigeres.
• Der er mulighed for at låse leveringsadressefelterne, så brugeren ikke selv kan redigere disse. Det kan
anvendes på leverandører, hvor man kun ønsker levering til eget lager. Det kan konfigureres pr.
leverandør i applikation 7K30 – Leverandørsamhandel.
• Der er mulighed for, at interne bestillinger ikke bestilles over disponibel mængde. Det kan konfigureres
pr. leverandør i applikation 7K30 – Leverandørsamhandel og fungerer kun på interne leverandører (konteringskode=2)

5.23 7202 – disponering
• Kolonnerne 'Lagerminimum' og 'Beholdning' er ændret fra alfanumerisk til numerisk, så der nu kan sorteres i kolonnen efter numerisk regel.
• Hvis der er eksisterende linjer i disponeringen, vises alle 3 varetekst linjer nu.
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5.24 7203 – vælg linjer til rekvisition
Der er tilføjet en kolonne med leverandørens navn, så det er nemmere at identificere, hvilken leverandør
der er tale om.

5.25 7204 – varemodtagelse
Til varemodtagelse er der tilføjet leveringsadresse 2 og 3, sagsbehandler samt bemærkning i rekvisitions
oversigten, så rekvisitioner er nemmere at adskille.

Ved varemodtagelse af pakketræ vises nu også varetekst 2 og 3.

5.26 7211 – match sammenkædning
Der er lavet mulighed for 'multimatch', hvor man kan lave købsfaktura match på tværs af flere købskladder,
dog med samme rekvisitionsnummer.

5.27 7210 – købsfakturabogføring
I forbindelse med købsfakturamatch er der nu mulighed for 'multimatch', hvor der matches mod alle købskladder med samme rekvisitionsnummer.

5.28 7260 – fordeling af indkøb
Til automatisk fordeling er der lavet en række ændringer til optimering af bestillingsprocessen.
• Mulighed for at skifte leverandør i forbindelse med 'Vis total'.
• Ny filtrering på varer med forslag ('grønne'), så man med et enkelt tryk på F17 kan skifte mellem varer
med forslag og uden forslag.
• Mulighed for at ændre mailadresse i F14-billedet, hvis bestillingen skal sendes til en anden mailadresse.
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• Mulighed for at kunne forhåndsgodkende bestillinger på f.eks. interne leverandører, så der også automatisk dannes rekvisitioner, uden at de skal godkendes manuelt i applikation 7260. Derved kan bestillingen gennemføres, uden de skal behandles manuelt.

5.29 7263 – slet ej dannede fordelingsforslag (ny applikation)
Ny applikation, der sletter ikke-behandlede fordelingsforslag oprettet fra appl. 7423 – disponering, med statuskode 1, 4 og 5. Applikationen kan benyttes, hvis man har proces, hvor man dagligt skal gøre fordelingsforslagene færdig, ellers dannes der nye. Her kan man benytte denne sletteapplikation, som kan lægges i
job-robotten (appl. 0160).

5.30 7423 – disponering
Til applikationen er der nu mulighed for at oprette forslag i applikation 7260, som er forhåndsgodkendte
(rekvisitionen kan oprettes automatisk, når applikation 7261 kører). Herudover er der mulighed for at indtaste en beskrivende tekst til applikation 7260.

5.31 7301 – rekvisitionsprint
Mulighed for retur på statuskode 1 og 2, forespørgsler.
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5.32 7309 – vis priser/lager/aftaler
Der er til følgende options nu mulighed for at 'se' på tværs af firmaer:
• 7311 – vis fakturalinjer
• 7312 – vis købslinjer
• 7313 – vis ordrelinjer
• 7314 – vis rekvisitionslinjer

5.33 7416 – udskriv hyldeforkant
Når der udskrives hyldeforkanter, kan man nu vælge, at priserne, der udskrives, skal være inkl. eller ekskl.
moms. Det betyder, at man slipper for flere layouts i DocManager til styring af dette.
Der er i forbindelse med timekampagner mulighed for at få udskrevet start- og sluttidspunkt på hyldeforkanten.
Integration til elektroniske hyldeforkanter er udvidet, så det udsendes via ABC'en, og der er tilføjet en
række ekstra oplysninger i XML'en, bl.a. flerstykpriser, start- og sluttidspunkt på en timekampagne m.v.
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5.34 7423 – disponering
Afsnit 7423, som benyttes til valg af steder, er udvidet fra de nuværende 10 steder til at kunne indeholde
op til 50 lagersteder.

5.35 7451 – optællingsbundt til cyklisk status
Der er lavet mulighed for at oprette bundter pr. vare-salgsansvarlig.
Kun 'lagerførte' varer er nu lavet som en 'skydeknap' i rekvisitionsbilledet.
Via ny 0128-parameter er det nu muligt at medtage ordrelinjer med 'alternativt sted' på ordrelinjen.

5.36 7821 – rekvisitonsoversigt
I oversigten over rekvisitioner (F4 i appl. 7201) er der tilføjet følgende kolonner: leverandørnavn og totalbeløb.

5.37 7A62 – kampagner og særaftaler
Der er nu mulighed for anvendelse af 'generiske' varer i forbindelse med overførsel af kampagner.

5.38 7D21 – dataeksport
Der er nu mulighed for at distribuere data fra EDXUNTT1-filen (EDI-oplysninger).

5.39 7M01 – vareinfo-app
Det er ændret, så når app'en kaldes fra pluk-app, vises beholdninger i stedet for priser.
Derudover er der nu mulighed for at udskrive hyldeforkanter fra appen, hvor man via en ny 'knap' i bunden
kan vælge 'Forkant' og derefter kommer ind, hvor brugeren kan vælge, størrelse, antal og printer.
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Desuden er der nu mulighed for at foretage lagerregulering fra appen. Til dette skal der opsættes årsagskoder med tilhørende debitornummer, dermed kan man have forskellige debitornummer pr. årsagskode til
eventuel opfølgning på reguleringer. Adgangen er brugerstyret og sker som en 'klik-action' på 'Beholdning' i
beholdningsbilledet. Når der trykkes på 'OK', dannes der automatisk en reguleringsordre.
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5.40 7M02 – chauffør-app
Chauffør-appen er ændret, så man nu viser eventuel chaufførinfo direkte i oversigten. Samtidig er der mulighed for at vise de enkelte ordrelinjer.
Ved afsendelse af de indbyggede sms'er er der nu mulighed for at tilføje leveringsadresse og byggeplads i
sms-teksten.
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5.41 7M03 – pluk-app
Til lagring af information om plukkerens sidste pluksted er der udviklet et nyt afsnit (7166), hvor man også
kan angive om plukkeren anvender labels, emballage og placeringer. Det betyder, at plukkeren kan undgå
de funktioner, som ikke benyttes i forretningen.
Herudover er der nu mulighed for at se alternative lokationer og fjerne lokationer.
Ved pluk af træ i længder er der udviklet et ny billede, hvor man kan ændre på de længder, der måtte
være på et træhoved. Derved slipper man for at skulle ændre ordren i en klient, når der er ændringer til,
hvilke længder der vælges til ordren.
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5.42 7M11 – tidsregistrering (ny)
Der er lavet en ny app til tidsregistrering, hvor der også er mulighed for at tilføje vare (forbrugsvare) i tidsregistreringen.

- 37 -

6 Databaseudvidelser
Der er i ASPECT4 Trælast, release 7 implementeret en række databaseudvidelser. For at finde alle detaljer
skal du henvende dig til din konsulent, som kan sende dig et detaljeret overblik over dem.

7 Installation og konvertering
ASPECT4 Trælast, release 7 kræver ASPECT4 AKS, release 7. For yderligere information henvises til beskrivelsen vedrørende ASPECT4 AKS release 7.
Når du får leveret ASPECT4 Trælast, release 7 medfølger der 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 webside:
https://docs.aspect4.com/reference/da/410
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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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